
 

 

Självvärdering åk 3 och 4  
  
Namn:  ____________________________________                      Datum: _________________  

   
 
Fundera på följande påståenden hemma.  
Vilka av dem stämmer på dig? Fundera tillsammans med din mamma 
eller pappa.  
Strecka under alla påståenden som stämmer på dig med grönt.  
Strecka under alla påståenden som du ännu måste träna på med 
blått.  
  
 
Social växelverkan 
  
Jag väntar på min tur.  

Jag ger arbetsro åt mig själv och andra under lektionerna.  

Jag använder ett vårdat språk.  

Jag talar svenska under lektionerna.  

Jag samarbetar med alla och fungerar väl i grupp.  

Jag hjälper mina klasskompisar.  

Jag respekterar alla i skolan. 

Jag är rättvis mot andra i skolan.  

Jag mobbar inte.  

Jag vågar säga min åsikt i klassen.  

  
  
Följer gemensamma regler 
  
Jag lyssnar på instruktioner.  

Jag deltar aktivt varje lektion.  

 



 

Jag markerar aktivt för att visa att jag kan.  

Jag kämpar med uppgifterna och ger inte upp.  

Jag följer skolans och klassens regler.  

Jag har en positiv inställning till att lära mig något nytt.  

Jag har en positiv inställning till läxorna.  

Jag gör mina läxor dagligen utan att någon annan säger till åt mig.  

Jag börjar öva på förhör, diktamen och prov i god tid.  

Jag använder lektionstiden effektivt.  

Jag får uppgifterna klara under utsatt tid.  

Jag ber om hjälp vid behov.  

Jag tar reda på betydelsen av ord jag inte förstår.  

Jag använder en snygg och läslig handstil.  

Jag läser böcker på min nivå.  

  
  
Tar ansvar för omgivningen  
 
Jag har med mig penna, suddgummi och linjal till lektionerna.  

Jag tar ansvar för mitt skolmaterial (t.ex. böcker och häften). 

Jag håller ordning och reda i min låda.  

Jag städar undan efter mig.  

Jag tar hand om skolans egendom, t.ex. tvättar penslar och lägger 

undan dem.  

  
  
  
 
 
 



 

 
Välj nu tillsammans med vårdnadshavaren tre mål som du tycker 
att är de viktigaste för dig under åk 3.   
 
Mina mål för åk 3:  
 
  
1. ___________________________________________________ 
  
  
2. ___________________________________________________ 
  
  
3. ___________________________________________________  
   
  
  
  

 


