
Förmåga att kommunicera Gruppen kan samtala om och diskutera 
varierande ämnen genom att ställa 
frågor och framföra åsikter med till 
viss del underbyggda argument.

Samtalen förs i en anda av lyssnande 
och respekt där de flesta tar del och 
där diskussionerna till viss del leder 
arbetet framåt

Gruppen kan samtala om och diskutera 
varierande ämnen genom att ställa 
frågor och framföra åsikter med enkla 
och underbyggda argument. 

Samtalen förs i en anda av lyssnande 
och respekt där de flesta tar del och 
där diskussionerna till viss del leder 
arbetet framåt.

Gruppen kan samtala om och diskutera 
varierande ämnen genom att ställa 
frågor och framföra åsikter med 
utvecklade och relativt väl under-
byggda argument.

Samtalen förs i en anda av lyssnande 
och respekt där de flesta tar del och 
där diskussionerna leder arbetet 
framåt. 

Gruppen kan samtala om och diskutera 
varierande ämnen genom att ställa 
frågor och framföra åsikter med 
välutvecklade och väl underbyggda 
argument. 

Samtalen förs i en anda av lyssnande 
och respekt där alla får ta del och där 
diskussionerna leder arbetet framåt.

Förmåga att arbeta 
kollaborativt

Gruppen arbetar med varandra som 
resurser. 

Gruppen arbete bygger på en eller 
ett par elevers idé/ideer.

Några få elever i gruppen tar ansvar 
för hela gruppens framgång och inte 
bara för sina egna arbetsuppgifter. 

Gruppen arbetar med varandra som 
resurser. 

Gruppen har en förmåga att bygga 
vidare på varandras ideer.

Vissa elever i gruppen tar ansvar för 
hela gruppens framgång och inte 
bara för sina egna arbetsuppgifter. 

Gruppen arbetar med varandra som 
resurser och använder varandras 
olikheter för att utvecklas.

Gruppen har en utvecklad förmåga 
att bygga vidare på varandras ideer.

Vissa elever i gruppen tar ansvar för 
hela gruppens framgång och inte 
bara för sina egna arbetsuppgifter.

Gruppen arbetar med varandra som 
resurser och använder varandras 
olikheter för att utvecklas.

Gruppen har en välutvecklad förmåga 
att bygga vidare på varandras ideer.

Alla tar ansvar för hela gruppens 
framgång och inte bara för sina 
egna arbetsuppgifter

Förmåga att tänka kritiskt Gruppen har svårt att skilja fakta från 
värderingar. 

Gruppen söker, väljer ut och sam-
manställer information från enstaka 
källor och för enkla resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 

Gruppen skiljer fakta från värderingar 
och formulerar ställningstaganden 
med enkla motiveringar.

Gruppen söker, väljer ut och samman-
ställer information från ett avgränsat 
urval av källor och för utvecklade och 
underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 

Gruppen skiljer fakta från värderingar 
och formulerar ställningstaganden 
med utvecklade motiveringar.

Gruppen söker, väljer ut och samman-
ställer information från ett avgränsat 
urval av källor och för utvecklade och 
väl underbyggda resonemang om 
informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 

Gruppen skiljer fakta från värderingar 
och formulerar ställningstaganden 
med välutvecklade motiveringar. 

Gruppen söker, väljer ut och samman-
ställer information från ett varierat 
urval av källor och för välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang 
om informationens och källornas 
trovärdighet och relevans. 

Förmåga att arbeta 
kreativt

Gruppens kreativa process känne-
tecknas av ett utvecklande arbetssätt 
där lösningar vid något enstaka 
tillfälle omprövas, analyseras och 
utvärderas.

Under arbetet formulerar och väljer 
gruppen själv handlingsalternativ där 
de tar få risker (att våga misslyckas).

Gruppens kreativa process känne-
tecknas av ett utvecklande arbetssätt 
där lösningar vid några tillfällen 
omprövas, analyseras och utvärderas.

Under arbetet formulerar och väljer 
gruppen själv handlingsalternativ 
där de vid några tillfällen tar risker 
(att våga misslyckas).

Gruppens kreativa process känne-
tecknas av ett utvecklande arbetssätt 
där lösningar vid flera tillfällen 
omprövas, analyseras och utvärderas.

Under arbetet formulerar och väljer 
gruppen själv handlingsalternativ 
där risktagande (att våga misslyckas) 
används vid flera tillfällen.

Gruppens kreativa process känne-
tecknas av ett utvecklande arbetssätt 
där lösningar regelbundet omprövas, 
analyseras och utvärderas.

Under arbetet formulerar och väljer 
gruppen själv handlingsalternativ 
där risktagande (att våga misslyckas) 
används som medveten och utveck-
lande metod.
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