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Självskattning och Utvecklingsplan  

Min Självskattning   Elevens namn:                     

Här ska du som elev själv göra en bedömning hur det går i respektive ämne. Utgå från de 

betyg du fick föregående termin och hur du upplever att det går i skolan. Du ska göra en 

självskattning i de blå fälten med ett kryss för den nivå du tycker passar din ämnesutveckling 

bäst. Därefter kan respektive lärare en notering i kolumnen längst till höger.  

Du ska även göra en självskattning av vilka styrkor du har och vilka utvecklingsområden du 

har i respektive ämne. Du ska även svara på frågorna under punkt 1 (nedan) av din 

utvecklingsplan innan utvecklingssamtalet. Det gör du tillsammans med dina föräldrar / 

vårdnadshavare.  

Frågorna under punkt 2 (nedan) fyller du i utifrån det ni pratar om under 

utvecklingssamtalet – det kan med fördel göras under samtalets gång. Med andra ord måste 

du ha din dator med dig på såväl det individuella ämnessamtalet som på 

utvecklingssamtalet. 

 

Ämne Jag når 
inte  
målen 
just nu  

Jag når 
målen 
(men 
inte utan 
det stöd 
jag får) 

Jag når 
målen 
(utan 
stöd) 

Jag når 
målen 
med god 
marginal 

Lärarens notering 

Bild      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Biologi      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Engelska      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Fysik      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Geografi      

Mina styrkor i ämnet  
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Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Hemkunskap      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Historia      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Idrott o hälsa      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Kemi      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Matematik      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Moderna språk      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Modersmål       

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Musik      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Religionskunskap      

Mina styrkor i ämnet  



                              Sida 3 av 4 

 

                                         Uppdaterad 20180127 

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Samhällskunskap      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Slöjd      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Svenska, SvA      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

Teknik      

Mina styrkor i ämnet  

Mina utvecklings-
områden i ämnet 

 

 

Min Utvecklingsplan  

1. Här ska du som elev, inför utvecklingssamtalet, själv fundera över och skriva vad du 

gör i skolan för att bidra till det är bra för både dig och andra i skolan. 

Vad jag gör för att bidra till ett bra studieklimat i skolan:  

 

Vad jag gör för att vara en bra skolkamrat: 

 

Utvecklingsmål: 

 

 

2. Här antecknar du / ni vad ni kommer fram till under utvecklingssamtalet. 

Utifrån det vi pratat om blir mina utvecklingsmål (kunskapsmål och sociala mål, 2-5 st) att: 
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Vad jag kan göra för att nå mina mål: 

 

Vad mina vårdnadshavare kan göra för att hjälpa mig nå mina mål: 

 

Vad kan skolan göra för att jag ska nå mina mål: 
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