
  Checklista till utvecklingssamtalet för .................................................. 

 Hälsa alla välkomna till ditt utvecklingssamtal. 

 Detta samtal slutar senast kl  .....................................................................................  

 Utvärdera IUP:n från förra samtalet. Hur har det gått med dina mål?  

 Berätta hur du trivs i skolan.  .....................................................................................  

 Berätta hur du tycker att det fungerar med kompisar.   .............................................  

  ...................................................................................................................................  

  Det här är jag bra på.   ...............................................................................................  

  ...................................................................................................................................  

 Det här behöver jag träna mer på/utveckla.  .............................................................  

  ...................................................................................................................................  

 Sedan i höstas har jag lär mig/blivit bättre på: ...........................................................  

  ...................................................................................................................................   

 Vilka utvecklingsmål behöver du jobba vidare med i din IUP? Vilka nya utvecklingsmål  

 vill du ha i din IUP? 

 

  ...................................................................................................................................  

 

  ...................................................................................................................................  

 

  ...................................................................................................................................  

 

  ...................................................................................................................................  

 

  ...................................................................................................................................  



Vilket trappsteg är du på? 

Att ta ansvar för sitt eget lärande 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uttrycka egna åsikter muntligt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur ska vi jobba med detta så att du når målen? Vad ska du göra? Vad behöver dina lärare 
göra? Vad ska dina föräldrar göra? 

 
 
Utvärdera samtalet tillsammans med föräldrar och lärare. Hur tyckte du att det gick för dig 
att hålla i samtalet? Vad tycker dina föräldrar och lärare? 

Arbetar inte. 

Lyssnar inte 

Arbetar ibland, mest när 

jag tycker det är roligt. 

Väljer bort det som jag 

behöver öva på. 

Lyssnar ibland. Frågar 

fast jag inte behöver. 

Arbetar alltid även när 

det inte är så kul. 

Övar på det jag 

behöver. Lyssnar oftast 

och frågar ibland. 

Tar vara på lektionstiden 

och arbetar 

koncentrerat. Gör mitt 

bästa med alla uppgifter. 

Frågar när jag behöver. 

Lyssnar noga så att jag 

lära mig. 

Vet vad jag behöver öva 

på och gör det. 

Jag svara jag vet inte. 

Jag kan inte motivera 

mina svar. Jag bryr mig 

inte fast jag har en egen 

åsikt. 

Jag tycker som min 

kompis. Jag kan ibland 

motivera mina svar. Jag 

har åsikter om annat än 

vi pratar om. Redogör 

på ett mindre trevligt 

sätt (skriker- pratar i 

mun). 

 

Jag kan berätta om min 

egen åsikt men 

förklarar lite otydligt. 

Jag kan motivera varför 

jag tycker som jag gör. 

Jag kan berätta om min 

egen åsikt och kanske 

ändra min åsikt när jag 

lyssnar på en kompis 

eller vuxen. 

Jag är noga med vems 

åsikt jag redogör och jag 

visar respekt för andras 

åsikter. 


