Att vara vänlig
värdegrundande förmåga

Jag är mot andra
som jag vill att de
ska vara mot mig.

Jag struntar i
andra. Jag gör
eller säger
dumma saker till
dem.

Jag gör ofta fel
men ångrar mig
när det inte blir
bra.
Jag kan be om
ursäkt.

Jag är schysst mot
andra även när
det inte är vuxna
med.
Jag kan ”peppa”
andra om det inte
går så bra för
dem.
Om andra är
dumma mot mig
så gör jag inget
dumt tillbaka.

Jag visar respekt och
är vänlig fast det är
många runt omkring
mig som säger att
jag inte ska vara det.
Jag är hjälpsam och
generös och bryr dig
om att det går bra
för andra.

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: ______/______
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