Att kunna bidra till arbetsro
värdegrundsförmåga

Jag koncentrerar
mig på mitt arbete.

Jag pratar rakt ut
ibland.
Jag pratar rakt ut
och räcker inte
upp handen.

Jag glömmer
ibland att räcka
upp handen.

Jag avbryter när
andra pratar. Jag
lyssnar inte på
andra.

Jag avbryter när
andra pratar.

Jag leker eller
håller på med
annat än det jag
ska.

Jag kommer
oftast ihåg att
räcka upp
handen.
Jag lyssnar på
andra och
avbryter inte.
Jag gör det jag ska
på lektionerna.

Jag avbryter inte när
andra pratar.
Jag hjälper andra
när de frågar om
hjälp när jag kan.
Jag pratar bara om
det vi ska prata o i
klassrummet och jag
gör det med en
behaglig samtalston.

Jag lyssnar inte på
andra.
Jag gör inte alltid
det jag ska.

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 bidra till arbetsro
värdegrundsförmåga

Jag koncentrerar mig
på mitt arbete.

Jag pratar rakt ut
ibland.
Jag pratar rakt ut
och räcker inte
upp handen.

Jag glömmer
ibland att räcka
upp handen.

Jag avbryter när
andra pratar. Jag
lyssnar inte på
andra.

Jag avbryter när
andra pratar.

Jag leker eller
håller på med
annat än det jag
ska.

Jag kommer
oftast ihåg att
räcka upp
handen.
Jag lyssnar på
andra och
avbryter inte.
Jag gör det jag ska
på lektionerna.

Jag avbryter inte när
andra pratar.
Jag hjälper andra när
de frågar om hjälp
när jag kan.
Jag pratar bara om
det vi ska prata o i
klassrummet och jag
gör det med en
behaglig samtalston.

Jag lyssnar inte på
andra.
Jag gör inte alltid
det jag ska.

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.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Namn:_____________________________________

Datum: ______/______

