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1. Inledning 

Sverige och många andra västländer står inför ett 
avgörande vägval. Vi kan välja att antingen fokusera på 
tidigare framgångar i hopp om att det ger oss ökad 
handlingsfrihet i en allt mer komplex värld, eller se 
framåt och gemensamt bredda och stärka vår samlade 
nationella kompetens för att stå bättre rustade i den 
fortsatta globaliseringen. Verksamheten i och omkring 
Framtidskompetenser tar självklart sin utgångspunkt i 
det senare alternativet. 

Arbetsliv och samhälle förändras i snabb takt. 
Teknikutvecklingen, kommunikationsformerna och 
globaliseringen omskapar vårt arbetsliv, samhälle och 
vardagsliv. Både näringsliv och offentlig sektor 
förändras kontinuerligt och ställer ständigt nya och 
annorlunda krav på sina medarbetare. Samhället blir allt 
mer komplex och det krävs nya kompetenser för vara 
en engagerad och ansvarstagande samhällsmedborgare.

Skolans roll och uppgift är att utveckla och fostra våra 
barn och ungdomar så att de vill leva i och kan bidra 
till att utveckla och påverka det samhälle som växer 
fram. Skolan behöver därför ge eleverna en god grund 
i form av ämneskunskaper och grundläggande 
demokratisk bas att stå på. Men det är inte tillräckligt. 
Den måste nu även utveckla en rad andra kompetenser 
och förmågor. Kreativitet, initiativförmåga, samarbets-
förmåga, empati och självständighet är bara några av 
de kompetenser som idag efterfrågas i arbetslivet och 
som skolan behöver bli mycket bättre på att utveckla. 

De senaste åren har skoldebatten fokuserat på 
sjunkande grund- och ämneskunskaper och minskande 
motivation hos eleverna. Att i det läget lägga ytterligare 
bördor på skolan kan verka bakvänt. Men kanske 
hänger dessa frågor samman? Kanske kan en skola 
som känner och tydligt visar sin roll i samhället enklare 
motivera både elever och föräldrar. Vi tror att en skola 
som arbetar närmare arbetslivet och tydligare fångar 
upp dess krav kan ge både grundkunskaper och 
samtidigt visa på nya förhållningssätt och mer 
samhällsanpassade arbetsformer.

Framtidskompetenser är ett initiativ startat av 
Rektorsakademien. Syftet är att stärka Sveriges position 
i det globala samhället. Ett samhälle som kommer att 
kräva ytterligare komptenser utöver grundläggande 
ämneskunskaper. Vi kommer att lyfta frågan hur skolan 
såväl som näringslivet bör utvecklas för att nära dessa 
kompetenser. Det handlar om att hjälpas åt, det 
handlar om framtidskompetenser.  

Syfte
Syftet med denna skrift är trefaldigt. Det första är att 
beskriva varför frågorna om framtidens kompetenser 

är viktiga och angelägna. Många andra länder tar 
redan allvarligt på frågorna om framtidskompetenser. 
Även vi i Sverige måste ta tag i dem! Det andra syftet 
är att ge en bakgrund och kontext till vårt arbete 
genom att beskriva hur andra diskuterat runt begrepp 
som färdigheter, förmågor och kompetenser. Det 
tredje syftet är att ta hjälp av det arbete som andra 
redan gjort och visa hur vi förhåller oss till likartade 
initiativ. Texten innehåller många referenser till 
dokument och webbplatser där den intresserade kan 
fördjupa sig ytterligare.

Det här är centrala frågor för Sveriges och enskilda 
individers framtid. Skoldebatten har länge handlat mest 
om formalia – nu är det dags att diskutera innehåll. 
Rektorsakademien satsar därför stort på detta arbete 
genom att bjuda in näringsliv, offentlig sektor, ideell 
sektor, forskningen och skolan i ett gemensamt 
idéarbete.

Vad menas med ”framtid” och 
”kompetenser”
Begreppet "framtidskompetenser" reser många frågor. 
Två av de mest näraliggande är: vad avses med 
"framtiden" och vad menas med "kompetens"? Man 
kan konstatera att de flesta studier som refereras i nästa 
kapitel är notoriskt otydliga ifråga om hur långt in i 
framtiden de spanar. Ett skäl till detta kan vara att man 
menar att det är så grundläggande kompetenser man 
försöker fånga och identifiera att det inte spelar någon 
större roll om vi tänker 5 eller 20 år framåt i tiden. Man 
kan notera att en sexåring som börjar i skolan 2011 
kommer att sluta gymnasiet 2023 och gå vidare till 
högre studier eller arbete. Med en fortsatt pensions-
ålder på 65 år (om inte pensionsåldern höjs) kommer 
denna person att vara aktiv på arbetsmarknaden till år 
2070. Så även om följande citat är sant så skadar det 
inte att försöka att tänka så långt in i framtiden som 
möjligt.

“We are currently preparing students for 
jobs that don’t yet exist… Using 
technologies that haven’t been invented… 
In order to solve problems we don’t even 
know are problems yet.” (Källa: Fish & 
McLeod, Shift Happens, Wikispaces.com)

I diskussionen om framtiden används inte bara 
begreppet ”kompetens” utan även ”kunskaper”, 
”färdigheter” och ”förmågor”. Som kommer att 
framgå av referaten av de olika grupper och initiativ 
som arbetat med frågan, så stannar de allra flesta för 
”kompetens” som det centrala begreppet. Vanligen 
sägs det också innefatta både kunskaper och 
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 Förmågor är mindre vanligt att ta med, men det 
förekommer. På engelska översätts förmåga med flera 
olika begrepp, som t.ex. ability (duglighet), capability, gift, 
talent och aptitude (läggning).

Men det vanligaste begreppet är, som sagt, 
”kompetens”. Vanligen anses ”kompetens” innefatta 
både ”kunskaper” (knowledge) och ”färdigheter” (skills).  
Till detta läggs i flera fall också ”vilja” eller en 
benägenhet att inte bara ha kunskapen och 
färdigheterna utan att också bruka dem. Det vore att gå 
händelserna i förväg att redan nu föreslå en definition 
av begreppet ”kompetens”. En preliminär definition av 
kompetensbegreppet kommer istället att ges i 
avslutningen på denna skrift. Vår slutliga definition 
kommer att finnas klar tillsammans med förslaget på 
svenska framtidskompetenser, vilka enligt planerna ska 
finnas klara i mars 2011.

Utbud och efterfrågan
Det bör också framhållas att det är enbart efterfrågan 
på kompetens som beskrivs här, med andra ord 
arbetsgivares och samhällets önskan om vilka 
kompetenser som den framtida arbetskraften ska ha. 
Utbudssidan, det vill säga de ungdomar som växer upp, 
deras intressen, kunskaper och kompetenser, behöver 
också studeras. Det är ju en god matchning mellan 
utbud och efterfrågan som skapar en välfungerande 
arbetsmarknad. Det finns inte utrymme att diskutera 
utbudet av framtida kompetenser i denna skrift. Utöver 
mer tillfälliga trendspaningar har detta skett t.ex. i 
forskningsprojektet New Millennium Learners (OECD 
2009, 2010). Det sker också i inhemska analyser som 
Ungdomsstyrelsens årliga skrift Ung (2010) och 
Västsvenska handelskammarens Fokus Attityd. Inom 
ramen för projektet Framtidskompetenser har vi för 
avsikt att även täcka in denna fråga.

 

2. Varför kompetenser – räcker det 

inte med skolkunskaper? 
Diskussionen om kompetenser – och 
nyckelkompetenser – går tillbaka till 1970-talet, men 
fick ett uppsving under den ekonomiska krisen på 
1990-talet.1 Krisen innebar en snabb 
strukturförändring av arbetsmarknaden där stora delar 
av den traditionella tillverkningsindustrin slogs ut och 
nya jobb skapades framför allt inom IT-sektorn, 
tjänstesektorn och i olika forskningsintensiva 
verksamheter som t.ex. bioteknik. De nya 
arbetsområdena krävde delvis nya kunskaper vilket 

uppmärksammades av flera internationella 
organisationer som UNESCO och OECD. 

Den ekonomiska kris som drabbade världen 2008/09 
tycks på motsvarande sätt tvinga fram stora 
strukturförändringar i ekonomin. Tusentals 
industrijobb som försvann, kan inte förväntas komma 
tillbaka. Istället växer andra typer av jobb och 
branscher. Möjligen har den senaste ekonomiska krisen 
förnyat intresset för framtidskompetenser. Detta tycks 
åtminstone vara fallet inom EU och OECD, som 
kommer att framgå av kommande avsnitt.

Learning – the Treasure Within
Med den f.d. ordföranden i EU-kommissionen, Jacques 
Delors, som ordförande avlämnades 1996 en rapport 
till UNESCO kallad ”Learning: the Treasure Within”.2 
Där talades om utbildningens fyra pelare: ”learning to be, 
learning to know, learning to do, and learning to live 
together” (lära att vara, lära att veta, lära att göra och lära 
att leva tillsammans). I rapporten ses lärandet som 
något betydligt mer omfattande än det som föregår i 
skolorna. Vikten av ett ”livslångt lärande”, , sades vara 
samhällets pulsslag. Man talar inte längre om 
”återkommande utbildning” utan ett bredare lärande 
som är en nödvändighet för att våra samhällen skulle 
utvecklas och möta utmaningarna som de ställdes 
inför. Man lyfter fram lära att leva tillsammans som den 
viktigaste av de fyra pelarna, som något svåruppnåeligt 
men en nödvändig grund för en fredlig utveckling. 
Lära att veta, som ses som en kombination av en 
tillräckligt bred allmän utbildning och djupgående 
kunskaper i vissa ämnen, sägs lägga grunden till ett 
livslångt lärande. Lära att göra är både att kunna 
använda teoretiska kunskaper och förmågan att hantera 
oförutsedda situationer. Det är den pelare som 
tydligast vetter mot arbetslivet. Slutligen lära att vara 
innebär att kunna ta initiativ och utveckla alla sina 
talanger och förmågor för det egna och samhällets 
bästa. Rapporten har lika stor betoning på 
medborgarskapsfrågor och kulturell förståelse som på 
kompetenser för det förändrade arbetslivet.  Den har 
ett tydligt politiskt anslag med sammanlagt 60 
rekommendationer till regeringar, UNESCO och en 
del andra FN-organ. Rapporten är inte speciellt 
detaljerad i sina resonemang om de olika 
kompetenserna utan har en mer politisk agenda.

1. Historieskrivningen här bygger i hög grad på Liedman, S-E: ”Nycklar till ett framgångsrikt liv – Om EU:s nyckelkompetenser”, 
Skolverket 2008. 
2. Delors, J (med flera): ”Learning: the Treasure Within”, UNESCO Publishing, Paris 1996.
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DeSeCo och annat OECD-arbete
Något år senare (1997) påbörjades ett arbete inom den 
ekonomiska samarbetsorganisationen OECD för att 
definiera och välja ut ett antal nyckelkompetenser. 
Arbetet kom att kallas ”The Definition and Selection of  Key 
Competences” och gruppen går allmänt under namnet 
DeSeCo.2 Den var mer teoretiskt inriktad än Delors 
kommission och byggde bland annat på arbetet med 
mätningar av 15-åringars skolkunskaper i vissa ämnen, 
de så kallade PISA-mätningarna. DeSeCo utvecklade 
ett teoretiskt ramverk med hjälp av tre breda 
kategorier: att använda verktyg som språk och teknik 

för att effektivt kunna interagera med omgivningen (to 
use tools interactively); att kunna interagera med andra i 
heterogena grupper (interact in heterogenious groups); och 
slutligen att på ett ansvarsfullt sätt styra sina egna liv 
och agera autonomt (act autonomously). Dessa kategorier 
användes för att identifiera ett antal 
nyckelkompetenser. Ramverket beskriver individuella 
kompetenser, men de syftar inte till att peka ut 
personliga kvaliteter hos enskilda individer utan att se 
vad som krävs för att kunna leva i och medverka till att 
skapa ett välfungerande samhälle, i enlighet med 
följande bild. 

Kompetenskategori 1: Att använda verktyg interaktivtKompetenskategori 1: Att använda verktyg interaktivt

a) Förmåga (ability) att använda språk, symboler och text 
interaktivt

Effektivt användande av talat och skrivet språk, beräkningar och 
matematik i olika situationer 

b) Förmåga att använda kunskap och information 
interaktivt

Kräver kritisk reflektion över informationen och dess roll. 
Kompetensen är nödvändig för att förstå valmöjligheter, bilda sig 
åsikter, fatta beslut och utföra övervägda och ansvariga handlingar

c) Förmåga till interaktiv teknikanvändning För att kunna dra nytta av den enorma teknikutvecklingen behöver 
individen mer än bara tekniska färdigheter. Det krävs en medvetenhet 
om nya sätt att använda tekniken i det dagliga livet, för att nå sina mål

Kompetenskategori 2: Interagera i heterogena grupper, att leva och verka i ett mångkulturellt 
samhälle

Kompetenskategori 2: Interagera i heterogena grupper, att leva och verka i ett mångkulturellt 
samhälle

a) Förmåga att relatera till andra Kräver att man respekterar och förstår andras värderingar och 
trosföreställningar, kultur och historia. Detta kräver empati och att 
man kan hantera sina känslor

b) Förmåga till samarbete Kräver en förmåga att balansera engagemang för gruppen med egna 
mål. Att kunna dela ledarskap och stödja andra

c) Förmåga att hantera och lösa konflikter Kräver att man kan möta konflikter istället för att förneka dem, vilket 
fordrar att man ser andras behov och lösningar till nytta för alla parter

Kompetenskategori 3: Agera autonomtKompetenskategori 3: Agera autonomt

a) Förmåga att agera inom en större ram Att förstå hur egna beslut och handlingar relaterar t.ex. till 
samhälleliga normer, sociala och ekonomiska institutioner samt till 
historien

b) Förmåga att skapa och genomföra livsplaner och 
personliga projekt

Att kunna tolka livet som en sammanhängande berättelse och ge det 
mening och syfte i en splittrad tillvaro

c) Förmåga att hävda rättigheter, intressen, begränsningar 
och behov

Att förstå och kunna hävda rättigheter, intressen och behov både som 
individ och som medlem i ett kollektiv

! Framgång för individer, inkluderar: 
• Anställning, inkomst 
• Hälsa och säkerhet 
• Politiskt deltagande 
• Sociala nätverk 

 

Framgång för samhället, inkluderar: 
• Ekonomisk produktivitet 
• Demokratiska processer 
• Social sammanhållning, 

jämlikhet och mänskliga 
rättigheter 

• Ekologisk hållbarhet 
 

• Individuella kompetenser 
• Institutionella kompetenser 
• Att individuella kompetenser 

används för att nå 
gemensamma mål 

Förutsätter 

DeSeCo identifierar tre nyckelkompetenser inom respektive kategori, enligt följande tabell:

Individuella och kollektiva mål och kompetenser

3. http://www.deseco.admin.ch/

http://www.deseco.admin.ch
http://www.deseco.admin.ch
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Innan detta arbete genomfördes menade OECD att 
det saknades en övergripande teori om vad färdigheter, 
kunskaper och kompetenser är och hur de är relaterade 
till varandra. Resultatet av DeSeCos arbete används för 
att vidareutveckla indikatorer på kunskaper och 
kompetens, för att tolka resultaten av undersökningar 
som t.ex. PISA och ge återkoppling till 
utbildningspolitiken.

Till en konferens om det nya århundradets elever (New 
Millennium Learners) 2009 genomförde OECD en 
enkätstudie och en litteraturgenomgång av hur olika 
länder resonerar runt framtidskompetenser.4 
Ananiadou och Clara (2009) som genomförde studien 
föreslår en uppdelning i tre kategorier:

• Informationstekniska färdigheter (ICT 
functional skills) som innefattar förmågan att 
använda olika IT-baserade verktyg och 
applikationer.

• IT-kunskaper för lärande (ICT skills for learning) 
som utöver de tekniska färdigheterna även 
innefattar kognitiva förmågor som innebär att 
man kan använda tekniken i sitt lärande.

• Kunskaper för det 21:a århundradet (21st 
century skills) som innefattar de kunskaper som 
är nödvändiga i ”kunskapssamhället” och där 
IT-kunskaper för lärande vanligen ingår men 
inte nödvändigtvis behöver göra det.  

Medan det råder relativt stor enighet om innehållet i de 
två första kategorierna, är den tredje fortfarande under 
formering. I ett försök att komma ett steg närmare en 
gemensam definition föreslår Ananiadou och Clara att 
begreppet bör innehålla tre dimensioner: en 
informationsdimension där IT-relaterade kompetenser 
vävs in; en kommunikativ dimension som betonar 
samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter, inte 
minst över Internet; samt en etisk och social dimension 
där socialt ansvarstagande lyfts fram återigen med IT i 
centrum.

Vid ett möte med OECD-ländernas utbildnings-
ministrar i november 2010 återkom man till dessa 
frågor. I ett av bakgrundsdokumenten konstaterades 
att man tidigare konstaterat en minskad efterfrågan på 
manuellt arbete och industriarbete. 5 Nu förmärks 
också en kraftig minskning inom OECD-länderna i 
rutin- och regelbaserade tjänsteyrken till följd av 
datorisering och utflyttning av dessa uppgifter till 
låglöneländer. Istället kan man se en kraftigt ökad 
efterfrågan på kommunikativa, analytiska, 
problemlösande förmågor. Slutsatsen blir att nu 
behövs fokus på dessa nya kompetenser och hur detta 
ska komma ”de lärande” till del.

3. Amerikanska initiativ – tuffa 

frågor och svar
I slutet av 1980-talet genomförde en fristående think 
tank, kallad the National Center on Education and Economy 
(NCEE) en studie av den amerikanska arbetskraftens 
kompetens. 1990 publicerar den sin rapport kallad 
America’s Choice: high skills or low wages!.6 Inför den 
begynnande globaliseringen sammanfattade man sitt 
budskap till att USA har ett val mellan att försöka 
utrusta sin arbetskraft med högre kompetens eller 
acceptera låga löner. 2007 kommer en ny rapport från 
NCEE. Även denna gång är titeln alarmerande: Tough 
Choices or Tough Times.7 Den globala konkurrensen har 
ökat ytterligare sedan den förra rapporten och de tuffa 
val USA står inför är detsamma som tidigare: man 
måste höja arbetskraften kompetens för att många inte 
behöva uppleva en sänkt levnadsstandard. Det ska ske 
genom att man ställer om sitt utbildningssystem som 
anses uppbyggt för den industriella eran och inte längre 
håller måttet. Man skisserar 10 steg som i grunden ska 
reformera utbildningssystemet utan ökade kostnader. 
Det handlar om höjda förväntningar, effektivare 
utnyttjande av befintliga resurser, att rekrytera blivande 
lärare ur toppskiktet av studenterna, att ta fram 
läroplaner och kunskapstester som bättre svarar mot 
morgondagens behov med mera. NCEEs 
rekommendationer är även de mest riktade mot den 
politiska nivån. De handlar i huvudsak om politiska 
förändringar. 

enGauge 21st Century Skills

De båda rapporterna från NCEE tycks ha påverkat 
tänkandet runt det amerikanska utbildningsväsendet 
och under 2000-talet har flera olika initiativ sjösatts i 
syfte att identifiera och utrusta amerikanska ungdomar 
med kompetenser för det nya århundradet. Ett av 
dessa kallades ”enGauge 21st Century Skills”.8 Bakom 
arbetet står två konsult- och analysföretag som arbetar 
bland annat med skolutveckling och att föra in IT i 
skolan. De hade ett brett angreppssätt och utgick från 
litteraturstudier, forskning om ungdomars vanor och 
beteenden liksom om trender inom arbetslivet, analyser 
av nationella kompetenskrav, information från lärare 
och data från kunskapsundersökningar med mera. De 
sammanfattade sitt arbete 2003 i en modell där fyra 
kompetensområden identifieras som komplement till 
goda kunskaper i traditionella skolämnen. Numera 
används analysen och modellen som underlag för 
utvecklingsarbete inom amerikanska skoldistrikt.

4.http://www.nml-conference.be/wp-content/uploads/2009/09/NML_country_survey.pdf
5. http://www.oecd.org/dataoecd/59/13/46253090.pdf
6. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED323297.pdf
7. http://books.google.com/books?id=o6uX_4Y_IeYC&printsec=frontcover&dq=Tough+Choices+or+Tough
+Times&source=bl&ots=cUmwgC_3Xq&sig=0PJmuAj8Xx6Up
8. http://www.metiri.com/features.html

http://www.nml-conference.be/wp-content/uploads/2009/09/NML_country_survey.pdf
http://www.nml-conference.be/wp-content/uploads/2009/09/NML_country_survey.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/59/13/46253090.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/59/13/46253090.pdf
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED323297.pdf
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED323297.pdf
http://books.google.com/books?id=o6uX_4Y_IeYC&printsec=frontcover&dq=Tough+Choices+or+Tough+Times&source=bl&ots=cUmwgC_3Xq&sig=0PJmuAj8Xx6Up
http://books.google.com/books?id=o6uX_4Y_IeYC&printsec=frontcover&dq=Tough+Choices+or+Tough+Times&source=bl&ots=cUmwgC_3Xq&sig=0PJmuAj8Xx6Up
http://books.google.com/books?id=o6uX_4Y_IeYC&printsec=frontcover&dq=Tough+Choices+or+Tough+Times&source=bl&ots=cUmwgC_3Xq&sig=0PJmuAj8Xx6Up
http://books.google.com/books?id=o6uX_4Y_IeYC&printsec=frontcover&dq=Tough+Choices+or+Tough+Times&source=bl&ots=cUmwgC_3Xq&sig=0PJmuAj8Xx6Up
http://www.metiri.com/features.html
http://www.metiri.com/features.html
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Det första av de fyra områdena är kunskaper för den 
digitala tidsåldern (Digital-Age Literacy) som innebär 
förmågan att använda digital teknik, 
kommunikationsverktyg och nätverk för att få tillgång 
till, hantera, integrera, värdera och skapa information 
för att kunna verka i kunskapssamhället. Denna 
övergripande kompetens bryts sedan ner i åtta mindre 
delar som grundläggande kunskaper i modersmål och 
matematik (Basic Literacy); tillräcklig förståelse av 
naturvetenskapliga, ekonomiska och tekniska begrepp 
och processer för att kunna fatta informerade beslut 
och delta i samhälls- och arbetslivet (Scientific Literacy, 
Economic Literacy, Technological Literacy); att kunna tolka, 
använda och uppskatta visuella artefakter samt att 
kunna tolka, förstå och använda sig av information och 
kunna sammanställa, värdera och granska information 
med hjälp av tekniska hjälpmedel (Visual Literacy, 
Information Literacy); att förstå och uppskatta kulturella 
likheter och olikheter samt att förstå relationerna 
mellan internationella organisationer, stater, offentliga 
och privata ekonomiska storheter, socio-kulturella 
grupper och individer över hela världen. 

Nästa område kallas uppfinningsrikt tänkande 
(Inventive Thinking), ett område som sägs bli än viktigare 
när tekniken tar allt större plats i våra liv. Man menar 
att eftersom tekniken förenklar så många uppgifter så 
ställs det ökande krav på ett mer avancerat tänkande. 
Som OECD konstaterat (se tidigare avsnitt) så 
datoriseras många rutinbaserade och regelbaserade 
arbetsuppgifter. Det handlar vidare om 
anpassningsförmåga och förmåga att hantera 
komplexitet utifrån föränderliga omständigheter samt 
att vara självgående och kunna sätta sina egna mål 
(Adaptability/Managing Complexity, Self-Direction); vidare 

att vara nyfiken, kreativ och våga göra misstag eller ta 
risker för att lösa ett problem eller skapa något nytt 
(Curiosity, Creativity, Risk-Taking); och slutligen att kunna 
analysera, jämföra, tolka, syntetisera och göra 
bedömningar inom olika ämnesområden bland annat 
för att lösa problem (Higher-Order Thinking and Sound 
Reasoning).

Det tredje området kallas effektiv kommunikation 
(Effective Communication) och ses också i hög grad som 
en kompetens vars betydelse har ökat genom 
teknikutvecklingen. Inom begreppet inryms förmågor 
som att kunna interagera och samarbeta i grupp för att 
lära, lösa problem eller skapa nya produkter samt att 
kunna avläsa och hantera egna och andras skiftande 
känslor, motiv och beteenden vid social interaktion 
(Teaming and Collaboration, Interpersonal Skills); att ha 
tillräcklig personlig mognad samt kunskap om etiska 
och juridiska frågor för att kunna ta personligt ansvar 
och skapa balans mellan yrkesliv och personligt liv 
samt att kunna använda tekniken till att främja 
demokrati, miljö och det allmänna goda (Personal 
Responsibility, Social and Civic Responsibility); samt slutligen 
kunna skapa mening i samverkan med andra via nutida 
verktyg, utbyten och processer (Interactive 
Communications).

Det fjärde området kallas hög produktivitet (High 
Productivity) vilket krävs för att kunna verka i en 
ekonomi som ”får sin kraft av tekniken, sitt bränsle av 
information och sin drivkraft av kunskap”. Man menar 
att detta ännu inte i tillräcklig grad har påverkat skolan. 
Eleverna behöver lära sig att prioritera, planera och 
styra för att nå resultat (Prioritizing, Planning and 
Managing for Results); att effektivt kunna arbeta med IT-
verktyg av det slag som används i arbetslivet (och inte 
bara i skolan) för att kommunicera, samarbeta, lösa 
problem and utföra uppgifter (Effective Use of  Real-
World Tools); samt slutligen att kunna utveckla 
produkter och tjänster som löser verkliga problem, till 
skillnad mot skoluppgifter (Ability to Produce Relevant, 
High-Quality Products). 

Som tidigare nämndes så lyfter enGauge också fram 
skolkunskaper eller ämneskunskaper (Academic 
Achievement) som en viktig del. Dessa beskrivs på vissa 
bilder som en kärna runt vilka de andra kompetenserna 
grupperar sig och ibland (som i bilden ovan) som en 
ram för de andra kompetenserna.
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The Partnership for 21st Century Skills
Ett annat initiativ, som blivit mer internationellt 
uppmärksammat, är The Partnership for 21st Century Skills, 
vanligen förkortat till P21.9 Gruppen runt initiativet 
skapades 2002 och innehåller både offentliga och 
privata aktörer, bland andra det amerikanska 
utbildningsdepartementet, Time Warners, Apple, Cisco, 
Dell och Microsoft samt en rad organisationer med 
anknytning till utbildningssektorn. 15 amerikanska 
delstater deltar också i arbetet. För att få medverka 
krävs att delstaten lämnar in en försäkran om att man 
har stöd från guvernören eller delstatens skolansvarige 
samt en plan för hur man avser att smälta samman 
delstatens betyg och provsystem med det man kallar 
”de tre R:en” (reading, writing, aritmatics) och ”de fyra 
C:en” (critical thinking and problem solving, communication, 
collaboration, and creativity and innovation). P21 har 
sammanfattat sina idéer i en bild som beskriver både de 
kompetenser som elever behöver, representerade av 
regnbågen, och de olika stödsystem som behöver 
utvecklas för att främja dessa kompetenser, 
representerade av vattenringarna under regnbågen.

De fyra delarna i regnbågen delas i sin tur in i 
ytterligare underrubriker:10

• Grundläggande ämneskunskaper samt nya 
kunskaper som skolan hittills inte 
uppmärksammat (Core Subjects and 21st Century 

Themes). Dessa innefattar global medvetenhet, 
ekonomisk, finansiell, företags- och 
entreprenöriell grundkunskap, medborgerliga 
kunskaper, hälsokunskap och miljökunskap.

• Lära att lära och att tänka innovativt (Learning 
and Innovation Skills) som innefattar att kunna 
tänka kreativt, att kunna arbeta kreativt 
tillsammans med andra och att kunna 
genomföra innovationer. Här innefattas också 
kritiskt tänkande och problemlösning.

• Informations-, medie- och tekniska färdigheter 
(Information, Media and Technology Skills) som 
innefattar att kunna hitta och värdera 
information och att kunna använda 
informationen kreativt till att lösa problem. 
Vidare att kunna analysera olika media och 
olika budskap och att kunna skapa 
medieprodukter med hjälp av 
informationstekniska verktyg.

• Livskunskap och arbetslivskunskap (Life and 
Career Skills) som omfattar flexibilitet och 
anpassningsförmåga, att kunna ta initiativ och 
sätta egna mål för sittarbete och lärande, 
sociala och multikulturella förmågor med 
respekt för olika kulturer och förmåga att 
samarbeta i mångkulturella miljöer, att vara 
ansvarsfull och resultatinriktad samt att visa 
ledarskap och ansvar.

9. http://www.p21.org/index.php
10. http://www.p21.org/documents/P21_Framework_Definitions.pdf  

http://www.p21.org/index.php
http://www.p21.org/index.php
http://www.p21.org/documents/P21_Framework_Definitions.pdf
http://www.p21.org/documents/P21_Framework_Definitions.pdf
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P21 har byggt upp en nationell organisation och en rad 
olika stödsystem för att bistå delstaterna i deras arbete. 
Det finns kursplaneförslag, provsystem, kompetens-
utveckling och stöd för att utforma lärmiljöer på rätt 
sätt. Partnerskapet är idag sannolikt det största 
initiativet i världen sett till antalet medverkande skolor 
och företag liksom ifråga om den verksamhet man 
erbjuder. I september 2010 gav man också ut en skrift 
tillsammans med organisationen för lärarutbildningar i 
USA om hur de kan förbereda lärarstudenter för att 
främja framtidskompetenser.11 P21 samarbetar också 
med American Management Association som gör en 
årlig kompetensundersökning (Critical Skills Survey). 
Enligt 2010 års undersökning som omfattade drygt 2 
000 företagsledare och chefer svarar 75 % av de 
tillfrågade att de räknar med att de "fyra C:en" kommer 
att bli ännu viktigare för deras företag under de 
kommande 3-5 åren.12 De ger också genomgående 
relativt lågt betyg åt det amerikanska skolsystemets 
förmåga att i dagsläget förbereda ungdomar för den 
arbetsmarknad som väntar.

De två amerikanska förslag som beskrivits här är 
utarbetade av företag eller i nära samarbete mellan 
utbildnings- och arbetsmarknadsforskare och företag. 
Jämfört med UNESCOs och DeSeCos förslag är de 
mer konkreta och handlingsinriktade. Medan 
UNESCO och OECD (genom DeSeCo) lägger 
tonvikten vid strategiska och politiska frågor, inriktar 
sig de amerikanska initiativen på att utarbeta handlings-
planer för skolor och skolhuvudmän. Jämfört med 
DeSeCos arbete är de också mindre teoretiska. Men ett 
relativt nytt initiativ, kallat Assessing and Teaching 21st 
Century Skills (ATC21S), som utgår från fyra globala 
IT-företag och nio länders utbildningsdepartement, 
kan sägas ta vid där DeSeCo avslutade. Det är för 
närvarande det mest teoretiskt ambitiösa arbete som 
bedrivs.

Assessment and Teaching 21st Century 

Skills
I januari 2009 inleddes ett internationellt initiativ kallat 
Assessment and Teaching of  21st Century Skills, ATC21S 
(2009).13 Bakom initiativet står tre multinationella 
företag, Cisco, Intel och Microsoft, tillsammans med 
sex länder, Australien, Finland, Portugal, Singapore, 
Storbritannien och USA. Det utgår från behovet att 
förändra dagens utbildningssystem för att bättre svara 
mot de krav som ställs i dagens samhälle och arbetsliv. 
Initiativtagarna menar att den globala ekonomin har 
förändrats kraftfullt på bara de senaste tio åren. 
Arbetslivet kräver andra kunskaper och kompetenser 
än tidigare. Man antar också att förändringen fortsätter, 
vilket ställer krav på att också skolan förändras. 

”I dagens företag arbetar människor i 
team över ämnesgränser och använder 
en rad sociala, digitala och fysiska 
resurser för att hålla sig informerade, 
samtidigt som de använder sina 
ämneskunskaper till att lösa 
komplicerade, dåligt strukturerade 
problem. De skapar nya idéer, 
produkter och tjänster och delar dessa 
med sina kollegor, kunder eller den 
breda allmänheten. I det 21:a 
århundradets ekonomi och samhälle, är 
förmågan att reagera flexibelt på 
komplexa problem, att kommunicera 
effektivt, att hantera information, att 
arbeta i team, att använda teknik, och 
att producera ny kunskap avgörande. 
De ekonomiska och sociala trenderna 
har betydande konsekvenser för 
utbildning.”

Initiativet, som involverar en lång rad ledande forskare 
inom området, utgår från erfarenheten att de allra 
flesta skolsystem i hög grad styrs av de slutprov, 
examina eller nationella provsystem som finns. Skolan 
lär till stor del ut det som kommer att testas i de 
avgörande proven. Provsystemen styr mer än 
styrdokument som läroplaner och kursplaner. Därför 
lägger man stor vikt vid att för det första skapa en 
gemensam förståelse och definition av vilka dessa nya 
kunskaper och kompetenser är. För det andra kommer 
man att utveckla metoder för hur kunskaperna och 
kompetenserna ska kunna mätas. De hittills så 
inflytelserika kunskapsmätningarna PISA, som 
organiseras av OECD, är med i arbetet och kommer 
med stor sannolikhet att påverkas av detta arbete.

Forskarna har genom litteraturstudier identifierat 10 
kompetenser under fyra huvudrubriker och var och en 
av dessa beskrivs ur tre aspekter: kunskaper, 
färdigheter, samt attityder, värderingar och moral 
(Knowledge, Skills, Attitudes, Values and Ethics – KSAVE). 
De 10 kompetenserna är:

11. http://aacte.org/pdf/Publications/Reports_Studies/AACTE-P21%20White%20Paper%20vFINAL.pdf  
12. http://www.amanet.org/news/AMA-2010-critical-skills-survey.aspx 
13. http://atc21s.org/default.aspx 

http://aacte.org/pdf/Publications/Reports_Studies/AACTE-P21%20White%20Paper%20vFINAL.pdf
http://aacte.org/pdf/Publications/Reports_Studies/AACTE-P21%20White%20Paper%20vFINAL.pdf
http://www.amanet.org/news/AMA-2010-critical-skills-survey.aspx
http://www.amanet.org/news/AMA-2010-critical-skills-survey.aspx
http://atc21s.org/default.aspx
http://atc21s.org/default.aspx
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ITL Research Innovative Teaching and 

Learning
Ett pågående forskningsprojekt om innovativa 
undervisningsmetoder och lärande av 
framtidskompetenser.14 I en första pilotrapport från 
projektet framhålls att det finns ett mycket starkt 
samband mellan kvaliteten i de uppgifter läraren ger till 
eleverna och kvaliteten på elevernas arbete. Med andra 
ord - eleverna har betydligt större möjligheter att träna 
och utveckla viktiga framtidskompetenser när de får 
sådana uppgifter av sina lärare. Pilotprojektet har 
genomförts i fyra länder. Nu tillkommer ytterligare 
länder och sammanlagt kommer undersökningen att 
genomföras i åtta länder (Australien, England, Finland, 
Indonesien, Mexiko, Ryssland, Senegal och USA). 
Projektet har medvetet avstått från att fastställa vilka 
kompetenser som ska anses utgöra de viktigaste 
framtidskompetenserna. Det anser man vara ett 
politiskt beslut. Istället ligger fokus på att utforma ett 
system för att identifiera och mäta kompetenserna i 
skolundervisningen. Man har utvecklat en kodbok med 
vars hjälp man kan identifiera ett antal viktiga 
kompetenser. Man har under arbetets gång upptäckt att 
lärare genom att jobba med kodningen lär sig att 
undervisa på andra sätt och ge eleverna mer lämpade 
uppgifter. Man har för avsikt att gå vidare med denna 
insikt och utveckla någon form av 
kompetensutvecklingsprogram för lärare som ska 
hjälpa dem att på ett bättre sätt kunna stimulera 
elevernas kompetenser. Framtidskompetenser har 
påbörjat ett samarbete med ITL och kommer 
förhoppningsvis kunna medverka i det 
utvecklingsarbete som påbörjas inom kort.

4. Asien
Eftersom den ökande ekonomiska konkurrensen i hög 
grad kommer från asiatiska länder, finns det skäl att 
studera om även dessa stater för en diskussion om 
vilka framtidskompetenser de anser att deras 
uppväxande ungdomar behöver.15 Den ekonomiska 
samarbetsorganisationen APEC16 (Asia-Pacific 
Economic Cooperation) innefattar 21 länder i Syd- och 
Nordamerika samt i Asien, bl.a. USA, Kina, Kanada, 
Ryssland, Japan, Sydkorea, Malaysia, Vietnam med 
flera. Organisationen gör studier och analyser av 
arbetsmarknaden, initierar projekt för att stärka 
kvaliteten i utbildningssystemen, man gör jämförelser 
av skolelevers resultat i matematik och naturvetenskap 
och ramverk för yrkesutbildningar med mera. De har 
dock (ännu) inte tagit fram något gemensamt 
dokument om framtidskompetenser. Däremot har flera 
av länderna utarbetat sådana på egen hand.

Singapore, som under lång tid satsat stort på sitt 
utbildningsväsende, har tagit fram ett program kallat 
Nurturing our Young for the Future -- Competencies for the 21st 
Century där det engelska ordet "nurture" kan betyda 
både att uppfostra och att nära. De har utvecklat en 
modell med fyra koncentriska ringar där det yttersta 
lagret eller  ringen handlar om vilken typ av personer 
man vill främja. Där sägs att Singapore vill att varje 
elev ska bli en person:

• med självkänsla (confidence) som känner sig 
själ, har en moralisk kompass och tänker 
oberoende, kriotiskt och självständigt;

• med egen drivkraft i lärandet (self-directed 

 Förmåga att tänka (Ways of  thinking) – fokus, koncentration och reflektion

 Kreativitet och innovation

 Kritiskt tänkande, problemlösning, beslutsfattande

 Lära att lära, metakognition

 Förmåga att arbeta (Ways of  working) – snabb, precis och medveten kommunikation

 Kommunikation

 Samarbete

 Att ha arbetsverktyg (Tools for working) för framtidens arbetsmarknad

 Informationskompetens (som även innefattar källkritik)

 IT-kompetens

  Att kunna leva i världen (Living in the World)

 Medborgarkunskap – lokal och global

 Familjeliv och arbetsliv

 Personligt och socialt ansvartagande (som även innefattar kulturell medvetenhet och kompetens)

14. www.itlresearch.com 
15. Följande redogörelse bygger på dokument översatta till engelska. Det kan finnas initiativ och satsningar i andra länder än de som nämns här, 
som förblir okända för oss p.g.a. mina bristande språkkunskaper.
16. http://www.apec.org/ 

http://www.itlresearch.com
http://www.itlresearch.com
http://www.apec.org
http://www.apec.org
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• som aktivt bidrar (active contributor) och kan 
arbeta effektivt i grupp, är innovativ och 
initiativrik samt kan ta kalkylerade risker;

• som tar medborgaransvar (concerned citizen) 
som har sina rötter i Singapore och aktivt 
arbetar för ett bättre liv för sig själv och sin 
omgivning.

Vidare säger man att kunskaper och färdigheter måste 
vila på värderingar. Nästa ring eller lager i modellen 
beskriver de kompetenser som man menar behövs i det 
21:a århundradet. Dessa är:

• medborgarkunskap, global medvetenhet och 
mångkulturella förmågor (civic literacy, global 
awareness and cross- cultural skills);

• kritiskt och innovativt tänkande (critical and 
inventive thinking);

• informations- och 
kommunikationstekniska färdigheter 
(information and communication skills)

Det tredje lagret kallas för social och emotionell 
kompetens och innehåller förmågor som 
självmedvetenhet (self-awareness), att kunna planera, 
organisera och driva sitt eget liv (self-management), 
social medvetenhet (social awareness), att kunna 
organisera och hantera mänskliga relationer 
(relationship management), samt ansvarsfullt 
beslutsfattande (responsible decision-making).

Slutligen finns det en inre kärna av kompetenser som 
även handlar om relationer till andra människor och till 
det omgivande samhället. Dessa är respekt, 
ansvarstagande, integritet, omsorgstagande, 
återhämtningsförmåga eller förmåga att komma igen 
(resilience) och harmoni. 

Det är intressant att notera att Singapore, som de facto 
är en politisk diktatur, lägger så stor vikt vid 
emotionella och mänskliga egenskaper jämfört med 
mer traditionella kunskaper. Sannolikt bör modellen 
ses mot bakgrund av att singaporianska elever på 
senare år vanligen är bland de främsta i PISAs 
internationella kunskapsmätningar, men att ansvariga 
myndigheter gärna ser att eleverna blir mer innovativa 
och självständiga. Utbildningsdepartementet säger 
också i programmet att man kommer att förstärka 
undervisningen i idrott och hälsa, musik och bild.

En liknande diskussion förs av det sydkoreanska 
utbildningsdepartementet. Man har inte något uttalat 
program för framtidskompetenser men departementet 
skriver i en redovisning17 av de viktigaste satsningarna 
från 2010 och framåt att man kommer att skära ner på 
skolans krav och undervisningstid i ett antal 
kärnämnen som modersmål, matematik, 
samhällskunskap och naturkunskap för att istället få 
mer tid till kommunikativa färdigheter, mångkulturell 
medvetenhet, problemlösande förmåga och förmågan 
till att arbeta med team research, dvs. vad vi skulle kalla 
projektarbete. Man kommer att införa praktiskt arbete 
(creative hands-on experience activities -- slöjd(?)) i 3-4 
timmar per vecka, uppmuntra aktiva och kreativa 
fritidsaktiviteter  samtidigt som lärare ska tränas i att 
bedöma elevers kreativa arbete. Liknande diskussioner 
förs i Japan men jag har inte kunnat hitta någon 
engelsk referens till detta.

17. http://www.metiri.com/features.html

http://www.metiri.com/features.html
http://www.metiri.com/features.html
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5. Den europeiska agendan

Åtta nyckelkompetenser
2006 fastställde EU åtta nyckelkompetenser för ett 
livslångt lärande.18 I nyckelkompetenserna ingår:

• goda kunskaper i modersmål

• matematik

• främmande språk

• naturvetenskap

• digital kompetens

• social och medborgerlig kompetens

• entreprenörskap

• förmågan att ta initiativ

• kulturell medvetenhet 

• förmågan att uttrycka sig själv, samt slutligen 

• förmågan att lära att lära. 

Var och en av kompetenserna är också indelade i 
väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder. 
Exemplet nedan visar hur resonemanget ser ut för 
kompetensen ”kommunikation på modersmålet”.

Nyckelkompetenserna har fått förnyad aktualitet 
genom den ekonomiska krisen genom att EU har 
intensifierat arbetet med att utveckla och förnya 
ekonomin. 

Definition av kommunikation på modersmålet

Kommunikation på modersmålet är förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta 
och åsikter (dvs. att lyssna, tala, läsa och skriva) samt språklig interaktion i lämplig och kreativ form i en rad olika 
samhälleliga och kulturella sammanhang – utbildning, arbete, hem och fritid.

Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens

Kommunikativ kompetens är ett resultat av att man tillägnat sig modersmålet, vilket är nära kopplat till utvecklingen av 
individens kognitiva förmåga att tolka omgivningen och relatera till andra. Kommunikation på modersmålet innebär att 
personen besitter vissa kunskaper när det gäller ordförråd, funktionell grammatik och språkets funktioner. Man är 
också medveten om de olika formerna av verbal interaktion, olika litterära och icke-litterära texter, vad som 
kännetecknar olika stilnivåer, språkets föränderlighet samt kommunikation i olika sammanhang.

Man skall kunna kommunicera i både tal och skrift i en rad olika kommunikationssituationer och kunna följa och 
anpassa sin egen kommunikation till de krav som situationen ställer. Denna kompetens omfattar också förmågan att 
särskilja och använda texter av olika slag, att söka, samla in och bearbeta information, att använda hjälpmedel och att 
formulera och uttrycka sina argument i tal och skrift på ett sätt som är övertygande och lämpligt för sammanhanget.

En positiv attityd till kommunikation på modersmålet innebär en fallenhet för kritisk och konstruktiv dialog, en 
förmåga att bedöma estetiska kvaliteter och en vilja att sträva efter att uppnå dem samt ett intresse för samverkan med 
andra. Detta förutsätter en medvetenhet om språks påverkan på andra och ett behov av att förstå och använda språk 
på ett positivt och socialt ansvarsfullt sätt.

18. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF
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Europa 2020
I mars 2010 lanserades strategin Europa 2020.19 Syftet 
är ta EU ur krisen och få en starkare ekonomi under 
det kommande decenniet. Ekonomisk tillväxt och en 
social marknadsekonomi ska skapas genom insatser på 
såväl EU-nivå som på nationell nivå. Honnörsorden är 
smart tillväxt (främja kunskap, innovation, utbildning 
och ett digitalt samhälle), hållbar tillväxt (få en 
koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi och samtidigt 
bättre konkurrenskraft), samt tillväxt för alla (fler jobb, 
höjd kompetens och satsningar på 
fattigdomsbekämpning).

Den övergripande strategin bryts ner i ett antal 
”agendor”, dvs. ambitiösa program inom olika 
områden med tydliga mål, insatser i medlemsländerna 
för att nå målen och olika uppföljningsåtgärder. En av 
dessa agendor är ”Digital agenda för Europa” som 
beskriver sju problemområden för EU för att få igång 
ekonomin, främst med hjälp av digital utveckling och 
investeringar.20 

En annan agenda kallas ”Ny kompetens för nya jobb”.
21 En del i detta program är att identifiera behoven av 
ny kompetens för nya arbetstillfällen. I en analys av 19 
olika sektorer, som sammantaget täcker 2/3 av EUs 
hela arbetsmarknad, beskrivs en ökad polarisering i 
efterfrågan på kunskaper och kompetenser.22 Å ena 
sidan önskas personer med avancerade och 
specialiserade kunskaper. Å andra sidan ökar 
efterfrågan inom servicesektorn på både kvalificerad 
och okvalificerad arbetskraft. Utlokaliseringen till 
lågprisländer minskar samtidigt behovet av skolade 
industriarbetare. Men oavsett kompetensnivå och 
ekonomisk sektor så rapporterar samtliga sektorer ett 
behov av ständigt lärande och kompetenshöjning som 
en följd av internationaliseringen, globaliseringen, 
specialiseringen, ökade miljöhänsyn, IT och nya 
tekniska möjligheter. Som en ytterligare försvårande 
faktor förutspås också utbudet av arbetskraft minska 
till följd av en åldrande befolkning inom hela EU. 

Nätverk för implementering av 

nyckelkompetenser

Vidare finns ett program för livslångt lärande, som 
bland annat innefattar de olika utbytesprogrammen för 
studenter och skolor (Erasmus, Comenius m.fl).23 Ett 
nytt inslag i strategin är att man utlyst projektmedel för 
att skapa ett europeiskt nätverk som ska bidra till 
implementeringen av de åtta nyckelkompetenserna. 
Utlysningen gjordes i september 2010 och det är ännu 

inte avgjort hur detta nätverk kommer att se ut eller 
vad det kommer att ha för verksamhet. 
Rektorsakademien är, tillsammans med institutioner i 
19 andra länder, med som partner i en ansökan om att 
få forma ett sådant nätverk. Under inledningen av 2011 
bör det klarna om denna ansökan beviljas och hur 
verksamheten i nätverket kan påverka det svenska 
arbetet runt framtidskompetenser och EUs 
nyckelkompetenser.

6. Nordiska studier av framtidens 

villkor
Även om utbildningsfrågorna uppfattas som viktiga 
och ofta som avgörande för om våra små nordiska 
länder ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga, 
så har diskussionen om framtidsfrågor inte förts i 
termer av ”kompetenser”. Ett intressant exempel på 
hur skolans kunskapsbegrepp förändrats kan hämtas 
från Norge där man 2006 sjösatte en reform som bland 
annat hade syftet att alla elever skulle ”kunna använda 
digitala verktyg” som en femte basfärdighet vid sidan 
av muntlig och skriftlig framställning, att kunna läsa 
och räkna.24 Kursplanerna beskriver vad man anser 
vara centrala digitala färdigheter i respektive ämne. I 
Danmark genomfördes under 2005-06 ett ambitiöst 
arbete av det så kallade globaliseringsrådet. Rådet 
leddes av statsministern och man lade fram en rad 
planer och förslag till hur dansk utbildning ska göra 
unga danskar bättre rustade att möta den globaliserade 
ekonomin.25 

I det tysta pågår också en del nordiskt samarbete. 
Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet utgör ofta 
navet i detta. Genom vår likartade historia, kultur och 
språk utgör den nordiska kretsen ofta ett utmärkt 
underlag för att samarbeta, jämföra sig och utbyta 
erfarenheter. Det finns inte många initiativ eller projekt 
inom Norden som syftat till att formulera 
framtidskompetenser. Däremot har en del arbete gjorts 
för att försöka beskriva och förstå villkoren för 
framtidens utbildning och arbetsmarknad. Flera av 
dessa utgår från eller har diskuterats inom Nordiska 
Ministerrådet. I följande kapitel redogörs för några av 
dessa arbeten som är relevanta i arbetet med att 
formulera svenska framtidskompetenser.

19. http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/economy/news_date_816_sv.htm 
20.  http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
21. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=sv 
22. Transversal Analysis on the Evolution of  Skills Needs in 19 Economic Sectors, 2010
23. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm 
24. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet.html?id=1411 
25.  http://www.globalisering.dk/page.dsp?page=259 

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/economy/news_date_816_sv.htm
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/economy/news_date_816_sv.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=sv
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=sv
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet.html?id=1411
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/kunnskapsloeftet.html?id=1411
http://www.globalisering.dk/page.dsp?page=259
http://www.globalisering.dk/page.dsp?page=259
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Nordisk tänketank
I januari 2006 etablerade Nordiskt nätverk för vuxnas 
lärande en tänketank med syftet att ta fram ett underlag 
som skulle ge inspiration till pågående diskussioner 
inom Nordiska Ministerrådet kring framtidens 
kompetenser ur ett livslångt lärandeperspektiv.26 Till 
skillnad mot de andra initiativ som redovisats här 
utgick det nordiska arbetet i hög grad från vuxnas 
lärande och vuxenutbildningens roll under de 
kommande 5-10 åren. De tog sin utgångspunkt i ett 
antal trender och tendenser som ledde fram till ett 
framtidsscenario. Scenariot beskrivs som en allt mer 
globaliserad värld som påverkar lokalsamhället till att 
bli än mer präglat av mångfald som måste tas tillvara i 
alla samhällssektorer. Regioner måste klara av att 
säkerställa integration, undanröja sociala klyftor och 
öka medborgarnas tolerans mot olikheter. Individens 
förmåga att ta till sig det som är annorlunda präglas i 
hög grad av kunskap och kompetens. För att bryta den 
negativa globala klimatförändringen måste vi både 
utveckla teknik som möjliggör en energiproduktion 
byggd på förnyelsebara energikällor och förändra vår 
livsstil så att vi minskar vår energiförbrukning. För att 
upprätthålla konkurrenskraften behöver de nordiska 
länderna vara innovativa och utveckla ny kunskap och 
teknik. Det kommer i framtiden att vara viktigt för alla 
att utveckla sin digitala kompetens. Det räcker inte bara 
med en god grundläggande utbildning, det krävs också 
en förmåga att ständigt utveckla och förnya sin 
kompetens.

I arbetet med att identifiera framtidens kompetenser 
byggde man i hög grad på OECDs och EUs tidigare 
arbeten där framtidskompetenserna bland annat 
beskrivs som att kunna använda sin läs-, skriv- och 
räkneförmåga i interaktiva handlingar, att kunna 
kommunicera och interagera i heterogena grupper och 
kunna använda tillgängliga verktyg som IT och annan 
teknik. Det handlar också om att vara innovativ, kreativ 
och handlingskraftig.

Tänketankens komplement är att peka på behovet av 
att i all vuxenutbildning systematiskt och 
genomgripande skapa sådana lärandeprocesser som 
leder till psykologisk utveckling av individen. En 
kontinuerlig personlig utveckling, där självkännedom 
och självkänsla står i fokus, är en grundförutsättning 
för att utvecklingen av andra kompetenser ska vara 
framgångsrik.

Utifrån ett ökat fokus på individen och att individens 
personliga utveckling som utgör basen för övrig 
kompetensutveckling föreslår Tänketanken tre 
huvudgrupper av kompetenser: 

• Yrkeskompetens består av den kompetens 
som krävs för att utföra en arbetsuppgift på ett 

värdeskapande sätt i relation till det arbete som 
ska utföras. 

• Social kompetens omfattar förmågan att 
kunna kommunicera och interagera med 
människor i olika sammanhang genom t.ex. 
språk, konstnärliga uttryck, rörelse, matematik 
och tekniska redskap. 

• Personlig kompetens utgör basen för 
utveckling av sociala kompetenser, där kärnan 
utgörs av självkännedom.

Syftet med att kategorisera kompetenserna i olika 
områden är att det, enligt Tänketanken, underlättar att 
särskilja och sortera olika typer av kompetens och gör 
det enklare att se hur kompetenser inom de tre 
huvudgrupperna förutsätter och bygger på varandra. 
Tänketanken går vidare och beskriver en önskvärd 
struktur för den framtida vuxenutbildningen samt ger 
nitton budskap som i huvudsak är riktade till personer 
engagerade i vuxnas lärande.

Framtidens utbildning i Norden
2007 beställde Nordiska Ministerrådet en 
sammanställning och syntes av aktuella nordiska 
studier, undersökningar, utredningar och prognoser om 
framtidens utbildning. Man ville ha en analys av de 
utmaningar som de nordiska länderna möter inom de 
närmaste 10-15 åren. Slutresultatet blev en rapport 
med namnet Framtidens utbildning i Norden.27 Efter 
det att rapportförfattarna identifierat mellan 15-20 
rapporter från varje land klassificerades dessa utifrån 
hur de beskrev framtiden. Uppfattades den som trolig 
(det vill säga att det är sannolikt att denna framtid 
kommer att realiseras) eller möjlig (det vill säga att 
framtiden kan komma att inträffa men det är mindre 
sannolikt än i det förra fallet); hotfull (det vill säga att 
de levnadsvillkor som beskrivs strider mot de 
värderingar som rapportens avsändare har) eller 
önskvärd, enligt diagrammet nedan:

möjligt troligt

önskvärt A B

hotfullt C D

26. http://www.nordvux.net/download/2623/ntt_rapport.pdf   
27. http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2008-553 

http://www.nordvux.net/download/2623/ntt_rapport.pdf
http://www.nordvux.net/download/2623/ntt_rapport.pdf
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2008-553
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2008-553
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Tanken är att lyfta fram att ju större diskrepansen är 
mellan ett troligt och önskvärt scenario (B) och ett 
troligt och hotfullt (D) – desto större behov finns att 
hitta åtgärder som kan påverka utvecklingen. Det kan 
också finnas skäl att försöka påverka utveckling från att 
ett scenario som är önskvärt och möjligt (A) till att det 
blir mer troligt (B). Likaså att gå från ett hotfullt och 
troligt scenario (D) till ett som är mindre troligt (C). 
Genomgången visar att rapporterna huvudsakligen 
ryms i fält A och i något mindre utsträckning i fält B i 
diagrammet. Rapporter som diskuterar möjliga och 
hotfulla framtider (C) finns också representerade, 
framför allt i utredningar från Finland och Norge. 
Däremot är hotfulla och troliga scenarier (D) ytterst 
sällsynta. Någon motsvarighet till de amerikanska 
rapporterna America’s Choice: High Skills or Low Wages! 
eller Tough Choices or Tough Times återfanns inte. 

En slutsats från genomgången av materialet är först 
och främst en stor enighet om globaliseringen som en 
mycket stark drivkraft för samhällsutvecklingen under 
kommande år. En fortsatt snabb teknikutveckling 
driver på globaliseringen. Motmedlet mot den ökade 
globala konkurrensen beskrivs vara fortsatta 
investeringar i hög kompetens. Globaliseringen antas 
också medföra ökad konkurrens inom den högre 
utbildningen och forskningen – både ifråga om 
studenter, forskare och forskningsmedel. De strategier 
som föreslås för att möta konkurrensen varierar från 
brett samarbete till utmejsling av spetskompetenser. 
Det finns en stor enighet om att utbildningssystemet 
kommer att närma sig näringslivet. Vissa välkomnar 
denna utveckling, andra uppfattar den som ett hot. De 
flesta tycks tro att de nordiska länderna går mot ökade 
inslag av privat finansiering inom utbildningsväsendet, 
men även ökade klyftor i kunskaper och i socialt 
hänseende mellan skolor och mellan elever inom de 
nordiska länderna. Det förekommer få försök att 
explicit omvärdera det som kan kallas en ”nordisk 
utbildningsmodell” med hög grad av offentlig 
finansiering och offentligt utförande av utbildning, 
men implicit ifrågasätts modellen ofta. Ett vanligt tema 
är att framtidens utbildningar måste stimulera 
ungdomarna att bli mer kreativa och innovativa. I 
samband med detta diskuteras ofta behoven av ökad 
närhet till det privata näringslivet. Ökad kreativitet 
inom offentligt styrda verksamheter diskuteras 
betydligt mindre.

Ser man till materialet som helhet och koncentrerar sig 
på skillnaderna mellan de nordiska länderna så har 
Danmark, genom sitt Globaliseringsråd, arbetat mest 
systematiskt med frågan om framtidens utbildning. 

Sverige skiljer ut sig genom att ha ytterst få 
framtidsstudier gjorda av departement eller statliga 
myndigheter. Därför dominerar näringslivsperspektivet 
i det svenska materialet. I Finland, Island och Norge 
har de statliga myndigheterna varit mer aktiva, men inte 
i samma utsträckning som i Danmark. När det gäller 
kraven från den nya ekonomin kring innovation, 
kreativitet och inre motivation så behandlas frågan om 
hur väl våra utbildningssystem är rustade för att möta 
dessa drivkrafter i Danmark och i Finland. Norge och 
Finland lyfter fram globaliseringens inverkan i form av 
ökad invandring och ökad kulturell mångfald samt hur 
nationella kulturer påverkas och eventuellt hotas av 
trycket från omvärlden.

Från ”Flexicurity” till ”Mobication”
Den danska arbetsmarknadspolitiska modellen sedan 
mitten av 1990-talet har allmänt gått under namnet 
”flexicurity” vilket är en sammansättning av orden 
”flexibility” och ”security”. Den brukar sägas beteckna 
en välfärdsmodell med en pro-aktiv 
arbetsmarknadspolitik karakteriserad av lätthet att 
anställa och säga upp, vilket ökar flexibiliteten för 
arbetsgivare, samtidigt som den arbetssökande erhåller 
höga bidrag (vilket medför trygghet).28 Begreppet har 
även plockats upp av EU som använder det i sina 
beskrivningar av hur man vill att den europeiska 
välfärdsmodellen ska fungera. 

Under 2010 rönte två danska arbetsmarknadsforskare 
uppmärksamhet genom att förklara ”flexicurity-
modellen” föråldrad till förmån för ”mobication-
modellen” (mobility och education).29 ”Mobication” 
innebär att kompetensutveckling systematiskt används 
för att främja mobilitet inom och mellan 
arbetsmarknader. Eftersom framtidens arbetsmarknad 
blir än mer skiftande och snabbt föränderlig än idag så 
räcker inte ”flexicurity-modellen”, som i huvudsak 
innebär att arbetstagarna beger sig dit där jobben finns. 
I framtiden kommer sannolikt allt fler behöva 
utbildning eller kompetensutveckling för att kunna ta 
de nya jobb som erbjuds. Tryggheten ligger, enligt 
modellen, i att kunna genomföra sådan 
omställningsutbildning med ekonomiskt stöd. 
Samtidigt ställer modellen stora krav på samordning 
mellan utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, att både 
utbildningar och arbetsmarknad blir mer flexibla och 
underlättar övergångar från den ena sfären till den 
andra och slutligen att både enskilda individer och 
företag riktar in sig på ett livslångt lärande. 

28. http://sv.wikipedia.org/wiki/Flexicurity 

29. 	  http://faos.ku.dk/pdf/forskningsnotater/forskningsnotater_2010/fnotat_107.pdf/ 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Flexicurity
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flexicurity
http://faos.ku.dk/pdf/forskningsnotater/forskningsnotater_2010/fnotat_107.pdf/
http://faos.ku.dk/pdf/forskningsnotater/forskningsnotater_2010/fnotat_107.pdf/
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2008-553
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2008-553
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Det svenska Globaliseringsrådet
Under 2006-2009 hade Sverige, efter dansk förebild, ett 
globaliseringsråd med uppgift att analysera den 
ekonomiska politiken ur ett globaliseringsperspektiv 
och att sprida och fördjupa diskussionen kring 
globaliseringens drivkrafter och effekter.30 Det danska 
rådet fick ett betydligt starkare politiskt genomslag 
genom att statsministern ledde arbetet. Man lade fram 
över 300 förslag, inte minst inom utbildningsområdet, 
som successivt genomförts. Det svenska rådet fick en 
mindre framträdande roll. Huvuddelen av rådets arbete 
handlade om ekonomiska frågor men utbildningsfrågor 
kom också att behandlas och i slutrapporten skriver 
man bland annat att: 

”Om arbetsuppgifterna växlar under 
karriären, samtidigt som det sannolikt 
ställs allt högre krav på flexibilitet och 
nytänkande, minskar betydelsen av 
specifika sakkunskaper. Istället ökar 
betydelsen av inlärningsförmåga, 
kritiskt tänkande, 
problemlösningsförmåga, 
kommunikationsförmåga och 
förmågan att hantera en stor mängd 
information.” 

Vidare utgår man också från att språkkunskaper, 
framför allt i engelska, blir betydelsefulla i en värld 
som allt mer präglas av internationellt utbyte. Man 
tycker också att det är ett stort problem att intresset är 
så lågt bland svenska elever för naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningar. 

”Allt talar för att vi även framöver 
kommer att ha ett stort behov av 
många ingenjörer med gedigna 
kunskaper och utpräglad 
problemlösningsförmåga. Det är en 
stor utmaning för den svenska skolan 
att entusiasmera barn och ungdomar 
från tidig ålder så att en grogrund 
läggs för ett utvecklat intresse för 
dessa ämnen senare i livet.”

Rådets arbete avslutades 2009 och dess förslag tycks 
helt ha försvunnit ur den svenska debatten.

7. Svenska framtidskompetenser
Den genomgång som här har gjorts av de viktigaste 
initiativen och dokumenten som diskuterar framtida 
kompetenser, nyckelkompetenser, kunskaper för det 
21:a århundradet eller vad man kallar dem, visar 
framför allt två saker. Det första är att detta är frågor 
som diskuteras i många andra länder, även om 
diskussionen i Sverige än så länge inte kommit igång 
riktigt. Det andra är att det råder relativt stor enighet 
mellan de olika beskrivningarna eller förslagen, framför 
allt om vi ser till de västerländska förslagen. De 
asiatiska länderna har, som vi sett, en delvis annan 
diskussion. Där är det också tydligare att 
utbildningsdepartementen är direkt inblandade, medan 
det i USA och Europa mest varit företag och andra 
organisationer som drivit frågorna och emellanåt fått 
med sig den politiska nivån.

Insikten at de flesta förslagen liknar varandra kan leda 
till två olika slutsatser. Den ena är att enigheten 
sannolikt innebär att de viktigaste kompetenserna 
redan är definierade och allt vi behöver göra är att 
översätta texterna till svenska för att sedan 
implementera dem i vårt eget arbete. Den andra 
slutsatsen är tvärt om att misstro enigheten som ett 
uttryck för flockmentalitet och lättja. Det innebär att 
man åtar sig att göra ett mycket grundläggande arbete 
på egen hand. Utgångspunkten i detta projekt är att 
försöka bygga på det grundarbete som andra 
genomfört, men vrida och vända på det för att se vad 
andra kan ha missat. En annan viktig utgångspunkt är 
att resonemangen om framtidskompetens måste sättas 
in i den kontext som utgörs av det svenska 
utbildningssystemet och den svenska arbetsmarknaden. 

Vår preliminära definition av "kompetens" är att 
kompetens är en förmåga och vilja att utföra en 
uppgift genom att tillämpa kunskaper och 
färdigheter. ”Förmåga” är i detta fallet något som 
byggs upp av erfarenhet, omdöme och förståelse. 
”Vilja” omfattar attityd, engagemang, mod och 
ansvarstagande. ”Kunskap” handlar om fakta och 
metoder, att veta hur. ”Färdigheten” är att kunna 
utföra något i praktiken, att göra.31 

30. http://www.regeringen.se/sb/d/8616 
31. Definitionen har hämtats från Swedish Standards Institute's (SIS) standard för ledningssystem för kompetensförsörjning (2007).

http://www.regeringen.se/sb/d/8616
http://www.regeringen.se/sb/d/8616
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Den kommande processen
Utifrån de utgångspunkter som beskrivits ovan ser vi 
för närvarande framför oss en process i flera steg. 

1. Identifiering och formulering av svenska 
framtidskompetenser. Utifrån det 
grundmaterial som presenterats i denna skrift 
försöker vi har vi valt att ta vår utgångspunkt 
för det fortsatta arbetet i et helhetsperspektiv 
på människan som initialt omfattar fyra 
områden.

a. Grundkompetens eller 
ämneskunskaper

b. Kompetens för medmänsklighet

c. Initiativkraft, innovation och 
entreprenörskap

d. Kompetens för den digitala tidsåldern

Vi bjuder in en bred grupp personer från 
näringsliv och offentlig sektor, forskning och 
skola samt från den ideella sektorn till att 
medverka i arbetet med att identifiera och 
formulera de framtidskompetenser som vi tror 
att svenska ungdomar behöver ha mer av och 
som det svenska samhället och våra arbets-
platser behöver efterfråga och stimulera. Vi 
knyter också till oss en panel av internationella 
forskare (från Unesco, OECD och Världs-
banken, med mera) för att få perspektiv och 
influenser utifrån. Detta arbete beräknas pågå 
från november 2010 till mars 2011.

2. Lansering och förankring av framtidskom-
petenserna. När formuleringsarbetet är klart 
kommer vi att lansera vår förståelse av vilka 
framtidskompetenserna är. Därefter vidtar en 
långsiktig process för att förankra och skapa 
samarbeten runt arbetet med framtidskompe-
tenser i Sverige. Vi hoppas att EU-projektet 
om att genomföra de åtta nyckelkompeten-
serna i Sverige kan vara en del av detta arbete. 
Arbetet beräknas påbörjas i februari/mars 
2011 och pågå under ett par år.

3. Identifiering av de framtidskompetenser som 
svenska ungdomar har (”utbudssidan”) och 
som blir viktiga i det framtida samhälls- och 
arbetslivet. I mån av tid och resurser kommer 
detta arbete att påbörjas parallellt med 
identifierings- och formuleringsarbetet, som 
beskrivs under punkt 1, under januari 2011.

4. Utformning av en pedagogisk modell för hur 
skolor ska kunna arbeta med framtidskompe-
tenserna. Modellen kommer att provas ut 
tillsammans med ett antal försöksskolor och 
utvärderas av externa forskare. Arbetet 
beräknas påbörjas under januari/februari 2011 
och pågå till hösten 2012.

5. Långsiktigt arbete med att uppmuntra svenska 
skolor att använda den pedagogiska modellen 
för att stimulera framtidskompetenser på sin 
skola. Som en utveckling av detta arbete ser vi 
också möjligheten att utveckla en modell för 
hur svenska arbetsplatser ska kunna stämma 
av hur väl de arbetar med dessa frågor idag 
och hur de skulle kunna bli bättre – för att 
förbereda sig för framtiden och kunna 
attrahera unga personer.


