
Namn:_____________________________________ Datum: ______/______ 
 

Att kunna arbeta tillsammans med andra 

värdegrundsförmåga 

 

Jag vill jobba 
själv och inte 
tillsammans 
med andra.  

Jag deltar inte 
och ger inga 
egna förslag. 

Jag vill bara 
jobba 
tillsammans 
med min bästa 
kompis. 

Jag lyssnar inte 
på andra och 
vill bara göra 
på mitt sätt. 

Jag kan jobba 
tillsammans 
med flera.  

Jag är delaktig 
och försöker 
sätta mig in i 
uppgiften.  

Jag lyssnar på 
andra och 
ställer frågor. 

Jag kan jobba 
tillsammans med 
vem som helst.  

Jag är delaktig 
hela tiden. Jag 
pratar med alla 
och låter alla vara 
med i samtalet. 

Jag lyssnar och 
ställer frågor. Jag 
kommer 
tillsammans med 
de övriga fram till 
hur man ska göra. 

 

Sätt ett kryss på det trappsteg som du tycker passar bäst in på dig. Skriv och berätta 

varför du tycker att du är på det trappsteg som du har valt. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Vad behöver du göra för att komma till nästa trappsteg i trappan? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



Namn:_____________________________________ Datum: ______/______ 
 

UTVÄRDERING 

Att kunna arbeta tillsammans med andra 

värdegrundsförmåga 

 

Jag vill jobba 
själv och inte 
tillsammans 
med andra.  

Jag deltar inte 
och ger inga 
egna förslag. 

Jag vill bara 
jobba 
tillsammans 
med min bästa 
kompis. 

Jag lyssnar inte 
på andra och 
vill bara göra 
på mitt sätt. 

 

Jag kan jobba 
tillsammans 
med flera.  

Jag är delaktig 
och försöker 
sätta mig in i 
uppgiften.  

Jag lyssnar på 
andra och 
ställer frågor. 

 

Jag kan jobba 
tillsammans med 
vem som helst.  

Jag är delaktig 
hela tiden. Jag 
pratar med alla 
och låter alla vara 
med i samtalet. 

Jag lyssnar och 
ställer frågor. Jag 
kommer 
tillsammans med 
de övriga fram till 
hur man ska göra. 

 

Sätt ett kryss på det trappsteg som du tycker passar bäst in på dig. Skriv och berätta 

varför du tycker att du är på det trappsteg som du har valt. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


