
Digitala loggboken

Digitala loggboken är ett verktyg 
för skolor och yrkesnämnder som 
underlättar samarbetet mellan 
elev, lärare och handledare när 
eleven är på arbetsplatsförlagt 
lärande, APL.
Här kan närvaro, moment och 
aktiviteter utvärderas i 
plattformen som alla parter enkelt 
kommer åt närsomhelst, 
varsomhelst och på alla enheter.
Skippa papperslappar och 
blanketter, nu kan ni ha allt på ett 
och samma ställe i mobilen och på 
datorn.



Digitala loggboken gör arbetet kring APL mycket 
lättare och roligare för alla inblandade. Detta i 
sin tur leder till bättre arbetsmiljöer på 
praktikplatser och i skolor samt en bättre 
skolmiljö för eleven. 
Förutom det så finns det funktioner i den 
digitala loggboken som motiverar eleven att 
prestera och agera samt veta vad som ska göras 
och när. 
Sammanfattat så har produkten många 
nyttoområden såsom exempelvis:
• Gör det roligare för Eleven att prestera och 

att utföra APL
• Dela erfarenheter i klassrummet. 
• Lättare att hantera och mindre tidskrävande 

för både handledare och lärare



Elev

• Eleverna blir inbjudna till Digitala loggboken av sin lärare.
• Se APL perioder, kommande, pågående och avslutade. 
• Fota och dela de utförda momenten med dina

klasskamrater. Gilla och kommentera inlägg i klassrummet. 
• Eleven kan enkelt se sin närvaro, vilka moment som ska 

utföras och bedömning på de utförda momenten. 
• Få enkelt tillgång till kontaktuppgifter till APL platsen samt

handledaren.



Handledare

Genom några enkla klick kan handledaren
• Rapportera elevens tid
• Bedöma moment och ge feedback
• Handledaren får en enkel överblick på sina 

elever under hela APL perioden.



Lärare

• En lärare kan enkelt skapa upp APL perioder 
och bjuda in sina elever. 

• Bjuda in handledare. 
• Läraren får en tydlig överblick på sina elevers 

närvaro och de moment som eleven ska 
utföra under APL perioden.

• Importera klasslistor och momentmallar



Lärare
Registrera ditt konto

https://apl.bageri.se

https://apl/


Bjud in elev

• För att bjuda in en elev går man 
in på ”Mina elever”

• Klicka sedan på:
• ”Lägg till ny elev”
• ”Bjud in elev”
• Fyll i elevens uppgifter och 

skicka. 
• Nu får eleven ett 

inbjudningsmail.

• Vill man som lärare importera 
hela sin klasslista går det bra att 
göra i admin panelen. 



Skapa en APL period och bjud in handledare
• I menyn klickar ni in på ”Skapa APL-period”. 
• Välj en praktikplats från listan. 
• Klicka sedan ”Lägg till ny” under ”handledare”
• Handledaren får nu ett inbjudningsmail. 
• Fyll i de uppgifter du har om APL perioden. 

• Det går alltid att fylla på mer information i 
efterhand, så det går utmärkt att förbereda 
APL perioder i förväg. 

• Efter att ni har klickat på ”spara APL” längst ner 
på sidan kan ni lägga in moment och bjuda in 
elever.  



Lägg till moment och bjud in elever

• Genom att klicka på knappen ”Bjud in 
elever” kan läraren välja sina elever i 
klasslistan.

• ”Lägg till moment” där kan läraren välja att 
lägga in moment från skolans grundmall 
eller lägga in egna. 

• Det är dessa moment som eleven ska utföra 
under APL perioden och som handledaren 
kommer att bedöma.  


