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Utveckla förmågorna med Libers läromedel!
Analysförmåga
•  beskriva orsaker och konsekvenser, 

föreslå lösningar
•  påvisa och förklara samband
•  se utifrån olika perspektiv
•  jämföra likheter och skillnader
•  jämföra fördelar och nackdelar

Kommunikativ förmåga
•  samtala, diskutera, motivera  

och presentera
•  uttrycka åsikter och ståndpunkter
•  framföra och bemöta argument
•   redogöra, formulera, resonera  

och redovisa

Metakognitiv förmåga
•   tolka och värdera
•   ha omdömen om och reflektera 
•   lösa problem med anpassning till  

olika situationer
•   avgöra rimligheten
•   välja mellan olika strategier
•   pröva och ompröva

Procedurförmåga
•    söka, samla, strukturera och kritiskt 

 granska information
•    skilja på fakta och värderingar
•    avgöra källors användbarhet och 

trovärdighet
•    förstå hur metoder och färdigheter  

ska användas

Begreppslig förmåga
•    förstå vad centrala begrepp betyder
•    relatera olika begrepp till varandra
•     använda begrepp i nya  

sammanhang

Vad 
behöver vi

 kunna?

Och jag som
ville bygga en

skateboardramp
istället.

Vi ska bygga en 
trädkoja 

tillsammans!

Stämmer
verkligen den
här ritningen?

Hm, var är
bästa platsen

för kojan?

Analysförmåga
Var ska kojan byggas? Hur stor kan den 
bli? Vad behövs för material? Ni 
behöver jämföra fördelar och nackdelar 
med olika sätt att bygga. När problem 
dyker upp behöver ni analysera orsaken
och förstå vilka konsekvenser era 
 lösningar får.

Kommunikativ förmåga
Att bygga en koja ihop kräver samarbete. 
Du behöver kunna samtala med dina kompisar  
och presentera dina idéer så att alla förstår.  
Det gör du genom att motivera varför du vill  
bygga på ett visst sätt och argumentera för din  
idé. Du behöver också lyssna på dina kompisar  
för att förstå hur de tänker. 

Begreppslig förmåga
För att bygga bra tillsammans behöver  
gruppen kunna förstå och använda begrepp 
som har med byggande att göra. 
Räck mig fogsvansen. Har du en tumstock? 
Har du mätt omkretsen på grenen?

Procedurförmåga
För att få inspiration till er koja kan ni söka infor-
mation om hur andra har gjort tidigare. Kan ni lita 
på det ni hittar? Ni behöver kritiskt granska och 
värdera informationen.
Ni behöver även konstruera och läsa av en ritning. 
Alla i gruppen behöver kunna använda verktyg.

Metakognitiv förmåga
Under tiden som ni bygger er koja 
kommer problem att dyka upp. 
Ni behöver kunna pröva olika idéer,  
utvärdera om dessa fungerar och 
kanske ompröva era beslut.

Lärandets fem förmågor – The Big 5


