Att göra sitt bästa vid varje tillfälle
värdegrundsförmåga

Jag gör annat än
det man ska. Jag
lyssnar inte på
min lärare eller
mina kamrater.
Jag är
okoncentrerad.
Jag ger upp utan
att försöka.

Jag lyssnar på min
lärare men gör
bara lite av det
som ska göras.
Jag ger upp efter
ett tag. Jag gör
inte klart mina
jobb när jag inte
tycker att det är
viktigt.

Jag gör det man
ska men frågar
inte för att
komma vidare om
jag fastnar.

Jag lyssnar och gör
det som ska göras.
Jag frågar och ber
om hjälp för att
komma vidare.
Jag ger inte upp fast
det är kämpigt.

När jag tycker
något är roligt
kämpar jag och
ger inte upp.

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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