
Bild
kommunicera med bilder
uttrycka budskap
skapa bilder  
undersöka och presentera med
bilder



analysera bilders uttryck,
innehåll och funktioner

Engelska
förstå
tolka 



formulera 
kommunicera 
använda språkliga strategier 
(för att göra sig förstådd) 
anpassa språket 



(efter olika syften, mottagare 
och sammanhang)
reflektera 
(över livsvillkor)

Idrott



röra sig allsidigt
planera, praktiskt genomföra 
och värdera  
genomföra och anpassa 
förebygga samt hantera 
nödsituationer



Matematik
formulera problem 
lösa problem 
värdera strategier
använda begrepp 



analysera begrepp
se samband mellan begrepp
välja lämpliga metoder 
använda lämpliga metoder
föra resonemang
följa resonemang



använda uttrycksformer 
samtala om 
argumentera 
redogöra 

Musik



spela
sjunga
skapa 
gestalta 
kommunicera 
analysera 



samtala 

NO
använda kunskaper 
granska information 
kommunicera 



ta ställning 
genomföra systematiska 
undersökningar
använda begrepp 
använda modeller 
använda teorier 



beskriva och förklara samband

Teknik
identifiera och analysera
lösningar
identifiera problem och behov 



utarbeta förslag till lösningar 
använda begrepp 
använda uttrycksformer, 
värdera konsekvenser
analysera teknikutveckling



SO
Geografi
analysera 
utforska 
värdera resultat 
använda geografiska källor,



teorier, metoder och tekniker
värdera lösningar 
göra överväganden 

Historia



använda en historisk 
referensram 
tolka
kritiskt granska
värdera källor 
skapa historisk kunskap, 



reflektera 
använda olika perspektiv
använda historiska begrepp 
analysera 

Religion



analysera
reflektera 
resonera 
argumentera 
använda etiska begrepp och 
modeller,



söka information 
värdera källor

Samhälle
reflektera 
analysera 



kritiskt granska l
använda olika perspektiv 
använda samhällsvetenskapliga 
begrepp 
använda samhällsvetenskapliga 
begrepp modeller



uttrycka och värdera olika 
ståndpunkter 
argumentera
söka information 
värdera källor 



Svenska
formulera 
kommunicera 
läsa 
analysera 
anpassa språket



urskilja språkliga strukturer 
följa språkliga normer 
söka information 
värdera källor

SVA



välja och använda språkliga 
strategier 

Slöjd
formge 
framställa 



använda olika material 
använda lämpliga redskap, 
verktyg och hantverkstekniker, 
välja och motivera 
tillvägagångssätt i slöjdarbetet 
utifrån syftet med arbetet och 



utifrån kvalitets-och 
miljöaspekter, 
analysera arbetsprocesser och 
resultat
värdera arbetsprocesser och 
resultat



använda slöjdspecifika begrepp
tolka

Analysförmåga 

Beskriva varför och hur



Lösa problem

Förklara och visa hur saker hör 
ihop



Se på saker på olika sätt 

Förstå olika synsätt

Jämföra saker



Ser fördelar och nackdelar

Jämföra olika sätt 

Välja det bästa sättet



Begreppslig förmåga

Förstå begrepp och ord



Förstå hur begrepp och ord hör 
ihop 

Använda ord och begrepp



Använda ord och begrepp på 
nya sätt

Förmågan att hantera 
information 



Söka information

Samla information

Sortera information



Fundera över om information 

Förstå skillnaden mellan fakta 
och åsikter



Kommunikativ förmåga 

Samtala

Resonera 



Diskutera

Motivera

Redovisa  



Säga vad man tycker 

Stå för vad man tycker

Förklara så att andra förstår



Diskutera för det man tror på

Metakognitiv förmåga



Fundera över vad som menas 

Fundera över om information

Ta goda beslut



Lägga märke till saker som sker

Funderar över saker som sker

Lösa problem på ett bra sätt 



Fundera över vad som är 
möjligt eller inte 

Välja det bästa sättet att göra 
något på



Testa sig fram

Ändra sig om det visar sig att 
en sak är fel


