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Du kan:  
samla och kritiskt granska 

information 

avgöra källors  
trovärdighet och 

användbarhet  

sortera och strukturera  
information 

skilja mellan fakta och  
värderingar 

PROCEDURFÖRMÅGA



ANALYSFÖRMÅGA

Du kan: 
jämföra för- och nackdelar  

beskriva orsak och konsekvens 

 jämföra likheter och skillnader  

påvisa och förklara samband  

se utifrån olika perspektiv 

ge förslag på lösningar
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METAKOGNITIV

Du kan: 
tolka, värdera, reflektera 

löser problem genom att  
anpassa till situation,  

syfte och sammanhang 

avgöra rimlighet 
välja mellan olika strategier 

prövar och ompröva 

vågar att testa 
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Du kan: 
samtala, diskutera,  

presentera och motivera 

framföra och bemöta argument 
redovisa muntligt och i skrift 

förklara hur du tänker  
så att andra kan förstå 

utrycka egna åsikter och 
ståndpunkter 

formulera, resonera  
och redogöra
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Du kan: 
förstår innebörden av olika begrepp 

relatera begreppen till varandra  

använda begreppen i olika eller nya 
sammanhang 
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VÄRDEGRUNDANDE

Du: 
gör alltid ditt bästa 

är en bra kompis 

bry dig om andra och visar 
hänsyn 

delar med dig 

är dig själv 

vill lära dig mer 

är nyfiken 
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