Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter
kommunikativ förmåga

Jag svara ”Jag vet
inte” på frågor
som jag får. 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 för andra
men förklarar lite
otydligt 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 kan tydligt
beskriva varför jag
tycker som jag gör
och jag visar respekt
för andras åsikter.

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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