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Auskultation i förskola och skola 
Beteendeklassen år 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet auskulterar i en förskolegrupp eller i en 

klass i år F-6 och ev. på fritids. I auskultationen ingår att eleven ska observera hur lärare och 

pedagoger arbetar och planerar samt vilka lekar och aktiviteter barnen utför under sin dag på 

förskolan eller i skolan. I auskultationen ingår även att eleverna observera hur lokalerna är 

utformade för ändamålet och hur de påverkar barnens möjligheter till lärande och lek.    

Syfte  
Auskultationens syfte är att eleverna får medverka i någon pedagogisk verksamhet och utveckla sina 

kunskaper om olika utbildningar, yrkeskategorier och arbetsplatser som finns inom förskola och skola 

och jämföra sina nya kunskaper och erfarenheter med varandra.  

Målgrupp  
Elver som går Samhällsvetenskapliga programmets beteendeinriktning ca 25 elever.  

Kurs - Lärande och utveckling 100p 

Syfte 

• Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet 

att få inblick i och erfarenhet (...) pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att 

reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp och egna och andras 

handlingar och attityder. 

• Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda 

människor i olika situationer och att skapa goda villkor för människors lärande och växande. 

Kunskapskrav  

• Eleven beskriver (...) människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också 
exempel på vad som påverkar människors lärande och växande.  

• I beskrivningarna använder eleven (...) centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska 
perspektiv samt förklarar (…) samband och drar (…) slutsatser. 

• Eleven diskuterar (…) egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner 
framför eleven (…) argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 

Tidsomfång  
Auskultationen genomförs under två dagar från 8-16.  

 

Förberedelse  
Lärarna undervisar om olika pedagogiska verksamheter och inriktningar, lekformer och lekens 

betydelse samt specialpedagogik och funktionsvariationer/ funktionshinder. Föreläsningar blandas 

med skrivuppgifter, diskussioner och inlärningsfrågor och tidsomfånget är ca 20h.  



 

Eleverna skickar in en begäran om utdrag ur belastningsregistret 2-3 månader före auskultationen. 

Eleverna kontaktar själva någon förskola eller skola för att be om en auskultationsplats.  

Eleverna förbereder intervjufrågor till handledaren om dennes utbildning, arbetsuppgifter och hur 

yrket har förändrats över tid samt vilka förmågor och styrkor som kan vara bra att ha inom yrket. 

Dessutom förbereder de frågor om vilka styrdokument som finns inom verksamheten och vilka 

utmaningar de upplever inom yrket och sin yrkesutövning.  

Lärarna undervisar om olika pedagogiska verksamheter och inriktningar, lekformer och lekens 

betydelse samt specialpedagogik och funktionsvariationer/ funktionshinder. Föreläsningar blandas 

med skrivuppgifter, diskussioner och inlärningsfrågor och tidsomfånget är ca 20h.  

Efterarbete – redovisning  
Efter auskultationen får eleverna 2 lektioner på sig att förbereda sitt framförande där de i grupper 

om 3-4 personer ska berätta om sina observationer, erfarenheter och intervjuer. I redovisningen ska 

de även jämföra sina erfarenheter med andra så att de kan se skillnader och likheter i yrket och 

verksamheterna. De ska även få möjlighet att se att arbetsplatserna förskola och skola har likheter 

men även är olika, liksom att yrket och arbetsuppgifterna kan skilja sig åt mellan de olika 

arbetsplatserna. Efter redovisningen bedömer eleverna sig själva och varandra utifrån kursens 

kunskapskrav. Lärarna bedömer elevernas prestationer och informationsinsamling utifrån samma 

kunskapskrav.  

Utvärdering 
Eleverna genomför i samband med redovisningen en kort muntlig redovisning som sedan följs upp 

med en digital utvärdering där det finns både enklare svarsalternativ och möjlighet att skriva i fritext.  

SAMSYV – allas ansvar 
Auskultationen är en aktivitet som är planerad utifrån den kommunala handlingsplanen för studie – 

och yrkesvägledning i det vida perspektivet. 

Auskultationen är en planerad aktivitet och ett strategiskt inslag som bidrar till en förbättrad 

valkompetens, vilken bidrar till en utökad och mer omfattande erfarenhets- och kunskapsbank för 

varje individ. 

Inriktingar inom studie-och yrkesvägledning som ingår i auskultationsaktiviteten 

• Perspektivvidgande aktiviteter syftar till att belysa olika alternativ och att visa upp en 

mångfald av möjliga vägar. 

• Lokalt arbetsliv och närsamhälleaktiviteter ska innehålla samverkan med arbetslivet och 

högre utbildningar. 

• Arbetsmarknadskunskapsaktiviteter ska leda till medvetenhet hos barnet/eleven om 

konsekvenserna av olika studie-och yrkesval samt relatera dem till sig själv och sina egna 

värderingar om framtida mål. 
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