
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på avancerad nivå 

Independent degree project  second cycle 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudområde: Naturvetenskap/Matematik 

Major Subject: Science/Mathematics 

 

Hur tjugoförsta århundradets kompetenser yttrar sig i gymnasieskolans ämnesplan 

för matematik  

 

Kristoffer Virta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik 

Examinator: Hugo Von Zeipel, hugo.von-zeipel@miun.se 

Handledare: Helena Johansson, helena.johansson@miun.se 

Författare: Kristoffer Virta, krvi1600@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 

Huvudområde: Matematik 

Termin, år: HT, 2016  



  

 

i 
 

 Sammanfattning 
 

På en internationell arena förs diskussioner om så kallade 21:a århundradets 

kompetenser som kan anses vara nödvändiga på en föränderlig arbetsmarknad  

och en modern livsstil. I detta arbete bekantar vi oss med dessa kompetenser 

och undersöker speciellt hur de yttrar sig i den svenska gymnasieskolans 

ämnesplan för matematik och dess kommentarmaterial. Speciellt så betraktar vi 

en definition av de 21:a århundradets kompetenser som är tydlig och avgränsad. 

Denna definition är också objektiv i det att den är en sammanfattning av 

styrdokument från en mängd olika länder. För att en jämförelse med den 

svenska gymnasieskolans ämnesplan för matematik och dess 

kommentarmaterial skall bli explicit och objektiv bearbetar vi ämnesplanen och 

dess kommentarmaterial med  metoden dokumentanalys. Resultatet som 

erhålls visar på att viss täckning av 21:a århundradets finns i ämnesplanen och 

dess kommentarmaterial och att denna täckning varierar i olika grad för de olika 

kompetenserna.      

 

Nyckelord: 21:a århundradets kompetenser, matematisk förmåga, 

dokumentanalys, ämnesplansanalys.   
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 Inledning  
Begreppet matematisk kompetens har uppstått och analyserats i många olika 

länder världen över. Argument för att tala om och analysera vad matematiska 

kompetenser innebär kan vara de krav som ställs på matematikkunnande på en 

ny typ av arbetsmarknad som uppkommer med nya teknologier och en växande 

kunskapsekonomi. Det kan också vara att själva utövandet av matematik kräver 

mer än en kunskap om en mängd matematiska resultat. Matematiskt utövande 

kan även anses kräva förmåga att ta del av och själv initiera en matematisk 

process. Matematisk kompetens kan också relateras till att lusten inför 

matematik ökar med en vidare uppfattning om ämnet och en mer diversifierad 

repertoar av sätt att närma sig matematik.  

   Matematisk kompetens har uppmärksammats i den svenska såväl som många 

internationella ämnesplaner, som nu talas om som kompetensfokuserade. 

Samtidigt har kompetenser också analyserats utan ett speciellt ämne i fokus, 

också här initierat av omvärldens behov av människor med en viss typ av 

kompetenser. Det talas om generiska kompetenser eller så kallade 21:a 

århundradets kompetenser som krävs på framtidens arbetsmarknad och för nya 

levnadssätt.   

   Denna diskussion om kompetenser som både ämnesövergripande i och med 

de 21:a århundradets kompetenser och specifika i relation till ämnet matematik 

i och med matematiska kompetenser väcker en fundering: Vilken relation finns 

mellan de matematiska kompetenser som formuleras i vår svenska ämnesplan 

för matematik och de generella kompetenser som diskuteras på en internationell 

arena?   Syftet med detta arbete är att skapa en överblick över  hur de 21:a 

århundradets kompetenser yttrar sig i den svenska gymnasieskolans ämnesplan 

för matematik. Med en sådan överblick kan vi som verksamma gymnasielärare, 

lärarstudenter eller utbildningsplanerare veta vilka 21:a århundradets 

kompetenser vi har utrymme att utveckla inom en matematikundervisning som 

realiserar den svenska gymnasieskolans ämnesplan för matematik. En 

konsekvens av vikt är att vi också kommer att veta vilka 21:århundrades 

kompetenser vi inte har utrymme för att utveckla i matematikundervisningen.     

   Som en informell upptakt till det arbete som nu ligger framför oss börjar vi i 

en annan ände med att fråga ett antal gymnasieelever om vad de upplever är 

viktiga förmågor för att vara bra på matematik. Totalt frågades 77 stycken elever 

från olika gymnasieprogram. Dessa elever svarade tillsammans med 228 ord. 

Deras svar i form av återges i form av en så kallad ”wordle” där varje ord har en 

storlek proportionerlig mot hur många elever som angav det ordet som en viktig 

förmåga. Denna wordle återges i Figur 1 på sidan 4. Här framträder ord 

som ”tålamod”, ”förståelse”, ”logisk”, ”vilja” och ”intresse”. Dessa ord förutom 

möjligtvis logisk är inte specifika till ämnet matematik. De syftar snarare på 

generella aspekter av kunskap och direkta kognitiva- och karaktärsdrag.  Det 

syns också hur ord som ”regler”, ”sifferhuvud” och ”abstrakt” vilka mer 
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relaterar till matematik och ord som ”pq-formeln” och ”kvaderingsregeln” vilka 

direkt relaterar till matematik tar mindre plats. Denna initiala observation är 

menad att vara informell och inga slutsatser dras. Däremot kan det vara något 

att ha med sig i minnet under det fortsatta läsandet av detta arbete.   

    
 

 

 

 

   Vi fortsätter på följande vis: i nästa sektion gör vi en bakgrundsstudie där vi 

bekantar oss med kompetenser både generella och matematiska. I 

sektionen ”Begreppsramverk” gör vi en litteraturstudie som leder fram till en 

tydlig och avgränsad definition av de kompetenser som kallas 21:a 

århundradets kompetenser. Det är också nu vi kan formulera en mer precis 

frågeställning som detta arbete ämnar besvara. Detta gör vi i sektionen ”Syfte” 

Sedan följer en sektion ”Metod” där metoden dokumentanalys presenteras och 

diskuteras. Denna metod används i nästföljande sektion ”Analys och resultat” 

där gymnasiets ämnesplan i matematik och dess kommentarmaterial bearbetas. 

Denna bearbetning görs för att det skall gå enkelt att ställa ämnesplanen i 

matematik mot definitionerna av de 21:a århundradets kompetenser. Vilket vi 

gör i slutet av  samma sektion. I den sista sektionen ”Diskussion” diskuterar vi 

resultatet av att undersöka hur tjugoförsta århundradets kompetenser yttrar sig 

i gymnasieskolans ämnesplan för matematik.       

 

 

Figur 1: Den wordle som illustrerar de insamlade orden som 

svarar på frågan om vad som är viktiga förmågor för att 

vara bra på matematik. 
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 Bakgrund 
På nittiotalet introduceras i gymnasieskolans läroplan begrepp som till exempel 

kreativitet, initiativtagande, flexibilitet och samarbetsförmåga. Gemensamt för 

de begrepp som introduceras är att de kan ses som formulerade i en gränszon 

mellan ämneskunskaper och av läroplanen önskvärda kognitiva procedurala 

förmågor (Wahlström, 2015). Dessa begrepp relateras inte till något specifikt 

ämne och benämns som så kallade “generiska kompetenser” (ibid.). En drivkraft 

till introduktionen av generiska kompetenser i läroplanen var den ökande 

intensiteten av kunskap och information som började synas i samhället. Nya 

styrningsfilosofier till exempel New public management1 som lade betoning på 

valfrihet, individualisering och arbetarens egna lösningar samt en ökad 

internationalisering i omvärlden och decentralisering av det svenska samhället 

var också pådrivande faktorer (ibid.). Under denna tid myntas också 

begreppet ”livslångt lärande”, som handlar om lärande dels genom hela livet 

men också lärande i olika kontexter, formella och informella. Det talas också om 

livslångt lärande på en internationell arena vilket ger upphov till en 

internationell diskussion om generiska förmågor i läroplaner (Carlgren, 

Forsberg & Lindberg, 2009). 

   Nittiotalets läroplan för gymnasiet Lpf 94 (Skolverket, 1994) har kommit att 

sägas tillhöra den första generationens kompetensfokuserade läroplaner och 

hade även inslag av målstyrning och utvärdering. Denna delvis 

kompetensfokuserade läroplan ställde krav på läraren att tolka och realisera 

relativt öppet formulerade mål i läroplanen till sin undervisning. I Sverige 

riktades kritik mot Lpf 94. Kritikerna menade att Lpf 94 var otydlig i och med 

att den var både kompetensfokuserad och målstyrd, det talades om att 

läroplanen stod på två ben som sprang åt olika håll (Wahlström, 2015). För att 

uppnå ökad tydlighet i skolans uppdrag, förbättra skolans resultat och ge 

tydligare vägledning åt lärarkåren omformuleras läroplanen i och med Gy 2011 

(Skolverket, 2011a). Läroplanen Gy 2011 innehåller för varje ämne en ämnesplan 

som beskriver både förmågor som en elev skall erhålla och mål som skall uppnås 

för ett visst betyg. Nu använder ämnesplanen terminologin förmågor istället för 

kompetenser. Här likställer vi betydelsen av dessa ord men använder ordet 

förmåga när vi talar i relation till den svenska ämnesplanen och kompetens när 

vi talar om generella styrdokument. Nu ges också ett kommentarmaterial ut 

tillsammans med varje ämnesplan som utförligare beskriver respektive 

förmågor, se till exempel (Skolverket, 2011b). Kommentarmaterialet till 

läroplanen utvecklades som en hjälp för att läraren skall kunna få insikt om och  

få eleverna att uppnå  de förmågor som omnämns. Förtydligandet av förmågor 

i ämnesplanerna och dess tillhörande kommentarmaterial är en indikation på 

                                                 
1 Om New Public Management (NPM), säger Wikipedia: ”på svenska ungefär Ny offentlig 

verksamhetsledning, avser den samling av styrnings- och ledningsmetoder som gradvis 

introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet. NPM är en bred term för flera olika 

managementidéer där många filosofier lånats från den privata sektorn. NPM kom som ett krav 

på ökad effektivitet på offentlig sektor genom marknadsanpassning av verksamheterna” 
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att gymnasiets läroplan har utvecklats i en än mer kompetensfokuserad 

riktning. De läroplaner som har vidareutvecklat kompetensfokus har kommit 

att kallas för 2:a generationens kompetensfokuserade läroplaner (Wahlström, 

2015). 

    
 

 

 

 

   Den ökning av kunskaps och informationsintensitet i omvärlden som förelåg 

diskussionen om generiska kompetenser i läroplanen har fortsatt 

explosionsartat in i det tjugoförsta århundradet. Internet gör att 

informationsmängden som är tillgänglig för en enskild individ är många 

magnituder större nu än för bara tiotalet år sedan. Internet har också öppnat för 

flera nya kommunikationsvägar människor emellan både med avseende på 

kommunikationssätt och att det har blivit enkelt för människor att befinna sig 

på vitt skilda platser och ändå arbeta tillsammans. Konsumtionsprodukter och 

tjänster har också blivit mer digitaliserade, så även de verktyg som används för 

att producera dessa. I Griffin, McGaw & Care (2012) förklarar författarna hur 

informationstätheten och digitaliseringen av många produkter och tjänster 

resulterar i att högteknologiska länder gradvis ändrar sin ekonomi från 

industriellt baserade till information och kunskapsbaserade ekonomier. Och 

därmed uppstår nya typer av arbeten och nya typer av komplexa problem som 

framtidens arbetskraft behöver kompetenser för att kunna hantera.  Ett tecken 

på att den moderna arbetaren behöver nya kompetenser är det faktum att de tre 

IT-företagen Microsoft, Intel och Cisco initierade ett internationellt projekt för 

att förse framtidens arbetskraft med önskvärd kompetens. Detta projekt fick 

namnet "Assesment and Teaching of 21st Century Skills" (ATC21S) och redogörs 

för i  (Griffin, McGaw & Care 2012;  Griffin & Care 2015). Projektet ATC21S 

innefattar forskning om hur kompetenser som är nödvändiga för arbete i en 

information- och kunskapsbaserad ekonomi definieras, lärs ut och bedöms. 

ATC21S har senare utvecklats till att innehålla deltagare från bland annat OECD, 

UNESCO och Världsbanken samt forskare från akademiska institut (Griffin 

et.al, 2012). Ett annat intressant tecken på att arbetskraften i världens 

högteknologiska länder står inför nya typer av uppgifter och problem är den 

studie av hur arbetsuppgifter har förändrats sedan 1960-talet som görs i Autor,  

Figur 2: Från 1960-talet till 2000-talet har antalet abstrakta arbetsuppgifter ökat 

samtidigt som antalet rutin- och manuella arbetsuppgifter minskat. (Figur med data 

extraherad från från Autor et.al (2003) och sammanställd av McGaw & Care 

(2012) p.3 ) 
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Levy.& Murmane (2003). I Figur 2 som innehåller data extraherad från (ibid.) 

som har sammanställts av Griffin, McGaw & Care (2012) syns det hur antalet 

abstrakta arbetsuppgifter har ökat medan rutinuppgifter och manuellt arbete 

minskat sedan 1960-talet. 

   Tillsammans med diskussionen om kompetenser generellt förs också  

matematikdidaktiska diskussioner om kompetenser. Från en traditionell syn 

där matematikkunskap relaterar till den mängd stoff, definitioner, satser och 

bevis, som en elev i grund- och gymnasieskolan skall behärska börjar det under 

1990-talet framträda en annan diskussion. Det talas om att utövandet och 

lärandet av matematik  skiljer sig från ett inlärande av tydligt formulerade 

resultat, definitioner och metoder. Istället sägs det att matematikinlärning är en 

aktivitet som  involverar återskapande av kända resultat för att inte bara erhålla 

kunskap om resultatet men också en delaktighet i processen som låg bakom dess 

härledning (Freuendthal, 1991). Det görs en likhet mellan att ”göra matematik” 

eller att ”matematisera ” och att lära sig eller använda matematik (Schoenfeld, 

1994). Det vill säga, det resoneras för att lära sig matematik starkt hör ihop med 

att gå igenom en matematisk process och inte bara lära sig en mängd regler 

utantill. Samtidigt observeras det att den traditionella ämnesplanen för 

matematik innehåller lite av matematiska processer och mer av en kanon av 

matematiskt innehåll. En mängd tecken på att diskussionerna om matematisk 

kompetens får verkningar på en global arena uppträder. I USA  införs ”Common 

Core Standards” (CCS) i en majoritet av staterna. CCS innefattar en mängd 

förmågor i olika ämnen, bland annat i matematik. Dessa förmågor skall 

förbereda elever för framgång efter genomförd skolgång. I beskrivningen av 

CCS syns begrepp som problemlösning och kritiskt tänkande. Ett annat tecken 

på att synen på att synen på matematikundervisning är under förändring är de 

internationella PISA mätningar som initieras i slutet av 1900-talet (OECD, 1999). 

En PISA mätning använder matematisk problemlösning för att utvärdera 15-

åringars matematiska förmåga. Lokalt i Sverige görs bland annat en 

undersökning som resulterar i rapporten ”Lusten att lära – med fokus på 

matematik”  (Skolverket, 2002). Det rapporteras att då elever beskriver och 

reflekterar kring matematisk problemlösning samt har gemensamma samtal och 

arbetar med problemlösning i grupp, så ökar deras glädje inför matematiken.  

   Även i Skandinavien transformeras ämnesplanerna för matematik. Ett större 

projekt genomförs under ca 2 år i  Danmark i och med KOM projektet (Niss & 

Höjgaard-Jensen, 2002). I KOM projektet utgår man från frågan: Vad betyder det 

att behärska matematik? för att definiera en mängd matematiska kompetenser som 

kan användas för som ett ramverk för framtidens matematikundervisning. Det 

Danska KOM projektet definierar matematisk kompetens som medvetenhet om, 

förståelse, att kunna utöva, använda och ta ställning till matematik och 

matematisk aktivitet i en mängd olika kontexter. Totalt identifierades åtta 

matematiska kompetenser som tillsammans sägs utgöra en persons totala 

matematiska kompetens. En sammanfattning av KOM projektet på svenska är 

gjord av Ola Helenius (2006). När vi tittar närmare på den svenska ämnesplanen 

för matematik och dess kommentarmaterial blir det tydligt att de har en 
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liknande struktur, sju stycken matematiska förmågor definieras, beskrivs. Det  

framträder sedan i betygskriterierna hur dessa skall bedömas. 

    

Vi avslutar nu denna bakgrund som föranleder detta arbete i den 

svenska ämnesplanen för matematik. Nu har vi också en tillräcklig förförståelse 

för att kunna precisera en frågeställning som utgör temat i detta arbete.  

   Även vår svenska ämnesplan har influerats av den globala diskussionen om 

matematiska kompetenser. I likhet med andra länders 2:a 

generationsämnesplaner finns också ett kommentarmaterial som förtydligar och 

fördjupar ämnesplanen. Det är i kommentarmaterialet som en explicit 

beskrivning av matematiska förmågor framträder medans de syns i 

ämnesplanen som satser om vad matematikundervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla. Totalt finns sju stycken förmågor beskrivna i 

kommentarmaterialet, dessa är: Begreppsförmåga, Procedurförmåga, 

Problemlösningsförmåga, Modelleringsförmåga, Resonemangsförmåga, 

Kommunikationsförmåga och Relevansförmåga. Vi går inte närmare in på en 

beskrivning av varje förmåga här utan lämnar denna till en  senare del av detta 

arbete. Vi ger dock ett exempel på samspelet mellan ämnesplanen och dess 

kommentarmaterial. Till exempel sägs det i ämnesplanen att 

matematikundervisningen skall ge eleverna förutsättningar att utveckla 

förmåga att använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt 

samband mellan begreppen. För en djupare beskrivning av vad denna förmåga 

innebär finns en sektion i kommentarmaterialet om begreppsförmåga. 

Ytterligare samspel syns i den del av ämnesplanen som återger formella 

betygskrav. Här beskrivs till vilken grad eleven skall besitta en förmåga för att 

erhålla ett visst betyg. För att igen exemplifiera med begreppsförmåga  så skall 

eleven för ett betyg E med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp 

och beskriva ett begrepp med ett fåtal olika representationer medans för betyget 

A skall detta ske med säkerhet och flera olika representationer. På detta vis 

framträder de matematiska förmågorna på tre olika ställen som samverkar, 

kompletterar och fyller olika funktion. En sats i ämnesplanen om förmågor som 

undervisningen skall utveckla, en djupare beskrivning av dessa förmågor i 

kommentarmaterialet och en precis formulering om till vilken grad förmågan 

skall besittas för respektive betygsnivå i ämnesplanen. Till ämnesplanen finns 

också för varje enskild kurs ett ämnesstoff som skall behandlas. Även i detta 

stoff kan det finnas aspekter av förmågor i form av tillämpningar av ett visst 

material.     

   I denna bakgrund har vi sett hur arbetsmarknaden har börjat ställa nya typer 

av krav på kompetens hos arbetaren under de senaste årtiondena. Vi har också 

sett hur läroplaner generellt har börjat innehålla element av så kallade generiska 

kompetenser. Speciellt  har på flera håll ämnesplaner för matematikämnet börjat 

ta ett vidare perspektiv på vad det innebär att lära sig matematik och olika 

matematiska kompetenser har definierats på flera olika håll, även  i den svenska 

ämnesplanen för gymnasiet. Som vi sade i inledningen väcker detta en 

fundering om vilken relation finns mellan de matematiska kompetenser som 

formuleras i vår svenska ämnesplan för matematik och de generella 
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kompetenser som diskuteras på en internationell arena. I det som följer av detta 

arbete kommer en  frågeställning som relaterar till denna fundering formuleras. 

För att kunna göra så behöver vi ett begreppsramverk.   
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 Begreppsramverk 
I inledningen till detta arbete har vi talat om den kompetensfokuserade 

läroplanen och kompetenser som har framträtt som viktiga på den moderna 

arbetsmarknaden och det allt mer digitaliserade samhället. Vi skall nu genom 

en litteraturstudie definiera den mängd av kompetenser och förmågor som på 

engelska kallas för "21st Century skills and competences". I detta arbete 

benämner vi dessa på svenska för de 21:a århundradets kompetenser heller 

förkortat 21ÅK. 

   Som en upptakt till en precis definition av 21:a århundradets kompetenser 

börjar vi med en diskussion om en bredare definition som ges av Katerina 

Ananiadou och Magdalean Claro (2009, s.8) i en rapport från OECD: 

 ..those skills and competencies young people will be required to have in order to be 

effective workers and citizens in the knowledge society of the 21st century. 

Det vill säga, de förmågor och kompetenser som unga människor behöver 

besitta för att vara effektiva arbetare och medborgare i 2000-talets 

kunskapssamhälle. Definitionen ovan gör en distinktion mellan människan i 

kunskapssamhället som arbetare och som medborgare, vilket antyder att 21ÅK 

inte enbart har betydelse för framgång på arbetsmarknaden utan även också för 

att ha en meningsfull fritid som drar nytta av alla de möjligheter som det 

moderna samhället erbjuder. Definitionen ovan är öppet formulerad. Denna 

öppna formulering motiveras på två sätt av Ananiadou  och Claro (2009). För 

det första, sägs det att även om debatten om 21ÅK är aktuell inom forskningen 

och bland beslutsfattare, så finns ännu ingen överenskommelse om en specifik 

mängd av kompetenser och förmågor som skall benämnas som 21ÅK. För det 

andra, så påpekas det är att varje land inom OECD kan ha sin egen tolkning och 

olika fokus i sin definition av vad som kan utgöra 21:a århundradets 

kompetenser. 

  De 21:a århundradets kompetenser som diskuteras av Ananiadou och Claro 

(2009) utvecklas vidare till att bestå av de tre dimensionerna: information, 

kommunikation och etik och social påverkan. Av diskussionen som ges om 

motivationen till den öppna definitionen ovan, kan dessa tre dimensioner och 

deras närmare precisering ses som ett förslag till ett möjligt sätt att definiera 

21ÅK. Att det kan tolkas som ett förslag förstärks även av hur författarna själva 

presenterar de tre dimensionerna som en tänkbar definition och att de är tydliga 

med att deras resonemang är öppet för diskussion (Ananiadou  & Claro, 2009).  

De tre dimensionerna information, kommunikation och etik och social påverkan 

beskrivs nu utförligare. 

 

Information 
I relation till den stora mängd information som finns tillgänglig på Internet blir 

en viktig del av 21ÅK att hitta och organisera information snabbt och effektivt. 

I Ananiadou  & Claro (2009) benämns denna förmåga på engelska som 

information literacy. En översättning till svenska skulle kunna bli 

informationskunnighet, i likhet med begreppet läskunnighet. I den text som följer 
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här används detta ord som översättning av det engelska begreppet information 

literacy. Informationskunnighet vidareutvecklas i (ibid.) till att innesluta 

förmågan att definiera informationsbehoven för att lösa ett givet problem och 

identifiera lämpliga och relevanta digitala och analoga informationskällor. För 

att sedan göra ett relevant urval bland information samt att utvärdera hur 

värdefull den funna informationen är för det givna problemet. Även förmågan 

att lagra och organisera information digitalt faller under kompetensen 

informationskunnighet. 

   Informationskunnighet diskuteras även utifrån individens förmåga att 

transformera och utveckla information för att erhålla utvidgad förståelse, ett 

eget perspektiv och en egen tolkning i relation till att lösa ett problem eller för 

att effektivare synliggöra relationer mellan olika källor av information.  

Förmågan till transformation av information anses vara viktig för att kunna 

skapa ny information av egenutvecklade idéer. Transformationen av 

information anses även vara viktig för att kunna välja ut relevanta delar vid 

kommunikation till en tänkt målgrupp.    

 

Kommunikation 
I det moderna samhället finns en stor mängd arenor för att kommunicera inte 

minst genom internet och sociala medier. I och med detta har människan en röst 

i ett många gånger mycket stort sammanhang. Förmågan att kommunicera om 

sina egna idéer och sin egenskapade information samt kritisera andras idéer och 

information blir nu en relevant del av det 21:a århundradets kompetenser. 

   En första del av förmågan att kommunicera är enligt Ananiadou  & Claro 

(2009) att göra detta effektivt. Detta innebär praktisk kunskap i att använda rätt 

verktyg i rätt sammanhang, till exempel den bästa sociala arenan på internet för 

ett givet sammanhang eller en elektronisk presentation till en mindre grupp 

människor vid ett fysiskt möte. Här blir det också viktigt att kunna använda sig 

av ett för sammanhanget korrekt språk. 

   Kommunikationsförmågan utvecklas vidare till att innefatta olika delar av 

interaktion med andra, såsom förmågan att ge konstruktiv återkoppling och 

kritisk reflektion på andras arbete. Ett exempel på när 

kommunikationsförmågan används konstruktivt är  när människor lär 

varandra, här tar en rollen som lärare och en tar rollen som elev. Ett annat 

exempel är vid samarbete för att lösa ett problem. I båda situationer är många 

element av kommunikation kritiska och behöver därför vara utvecklade hos de 

deltagande individerna.           

 

Etik och social påverkan 
I det moderna samhället kan ett relativt stort antal människor  exponeras för en 

individs röst i och med globalisering och ökad kommunikation på Internet. I 

relation till denna ökade exponering av en persons röst talar Ananiadou  och 

Claro (2009) om ett socialt ansvar att agera i vissa situationer, till exempel genom 

att ta ställning mot anti-demokratiska uttalanden. Det påpekas även att 
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individen har ett ansvar att inte agera i vissa situationer2 och reflektera över den 

sociala påverkan de själva kan göra i ett digitalt sammanhang. Det finns också 

ett behov av en förmåga att begränsa sitt sociala deltagande av säkerhetsskäl 

och inte utlämna alltför personlig information.    

 

Definition av 21: århundradets kompetenser 
Diskussionen ovan om hur 21ÅK kan definieras har utgått ifrån (Ananiadou  & 

Claro, 2009). I nämnda paper är författarna också tydliga med att deras 

definition inte är den enda möjliga och är medvetet formulerad med utrymme 

för tolkning. Definitionen av 21ÅK som gavs preciserades till att innefatta tre 

dimensioner, men som författarna nämner kan dessa fortfarande ses som 

relativt öppna.  

   För att få ett annat perspektiv och en mer preciserad definition av det 21:a 

århundradets kompetenser vänder vi oss nu till en artikel med den lovande 

titeln "Defining Twenty-First Century Skills" (Binkely et.al, 2012) som preciserar 

och beskriver tio stycken kompetenser som tillsammans utgör 21ÅK. Dessa tio 

kompetenser har valts ut genom att författarna har betraktat ett antal läroplaner 

och dokument som oberoende av varandra beskriver generiska kompetenser 

eller talar om kompetenser som är av betydelse i det 21:a århundradets 

kunskapssamhälle. För en fullständig lista av vilka dokument som granskades 

se (ibid.). Speciellt så syns bland de dokument som granskades av Binkley et al. 

(2012) rapporter från Europa (Official Journal of the European Union [OJEU], 

2006) som beskriver de så kallade EUs åtta nyckelkompetenser, Japan,  

Australien och USA. Vi betonar att de kompetenser som har valts ut av Binkley 

et al (2012) utgår från en mängd olika styrdokument från olika länder. Av denna 

anledning, så anser vi att denna urvalsprocess är objektiv och inte för 

detaljfokuserad på endast ett perspektiv av generiska kompetenser.  

   Till varje kompetens ges en övergripande beskrivning och motivering varför 

denna anses vara viktig. För att varje kompetens skall bli väldefinierad görs 

också en beskrivning av vilka aspekter av de tre dimensionerna kunskap, 

färdighet och attityder, värderingar och etik som relaterar till varje kompetens. 

Resultatet av att dela in varje kompetens i dessa nivåer blir en tabell med en 

kolumn för varje nivå.   

  

• Dimensionen kunskap innehåller den specifika kunskap och 

förståelse som eleven behöver för respektive kompetens. 

• Dimensionen färdighet innefattar de funktioner och processer som 

behöver utvecklas av eleven för att behärska respektive 

kompetens. 

                                                 
2
I och med uppkomsten av forum på Internet har begreppet "Internettroll" uppstått om detta 

säger Wikipedia: "Internettroll eller nättroll, oftast bara kallade troll, är personer som skriver 

på internetfora och liknande (ursprungligen på Usenet) i syfte att provocera fram 

känslomässiga svar, gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart. 

Ordet är internetslang." 
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• Dimensionen attityder, värderingar och etik innehåller de 

beteenden och som antyds etiska, moraliska och socialt 

interagerande aspekter som eleven behöver utveckla i relation till 

varje kompetens. 

     

   För att få en känsla för hur en kompetens beskrivs utifrån de tre nivåerna  

kunskap, färdighet och attityder, värderingar och etik med hjälp av en tabell 

rekommenderas läsaren nu att titta på en av tabellerna i sektionen ”Användande 

av dokumentanalysen”  på sidorna 28-41 i detta arbete. Dessa tabeller är 

översatta till svenska från de engelska originalen i (Binkley et.al 2012). 

   De totalt tio olika 21:a århundradets kompetenser som definieras av Binkley 

et.al (2012) är: 

 

1. Kreativitet och innovation (Creativity and innovation) 

2. Kritiskt tänkande, problemlösning och beslutstagande (Critical 

thinking, problem solving, decision making) 

3. Lära att lära, metakognition (Learning to learn, metacognition) 

4. Kommunikation (Communication) 

5. Samarbete (Collaboration) 

6. Informationskunnighet (Information literacy) 

7. IKT kunskap (ICT literacy) 

8. Medborgarskap – lokalt och globalt (Citizenship – local and 

global) 

9. Fritid och karriär (Life and career) 

10. Personlig och socialt ansvar (Personal and social responsibility) 

 

Nu diskuterar vi varje kompetens närmare. De tabeller som Binkley et.al (2012) 

konstruerar för att definiera varje kompetens återges senare på ss. 28-41 i detta 

arbete. 

 

1. Kreativitet och innovation 
Kreativitet anses vara en kognitiv förmåga som kan utvecklas i undervisningen. 

Innovation är mer relaterat till ekonomisk utveckling där målet är att förbättra, 

utveckla och skapa nya produkter och tjänster.  I Tabell 9 som definierar 

kreativitet och innovation  syns kunskaper och färdigheter där tyngd ligger på 

medvetenhet om den kreativa och innovativa processen, dess möjligheter och 

begränsningar och ens egen relation till både framgång och misslyckande. 

 

2. Kritiskt tänkande, problemlösning och beslutstagande 
Kritiskt tänkande relateras till problemlösning och beslutstagande genom att 

definiera det som tänkande som har ett syfte, till exempel bevisa, tolka, eller lösa 

ett problem (Facione, 2015). Kritiskt tänkande kan vidare beskrivas systematiskt 

utifrån de kognitiva färdigheterna att tolka, analysera, utvärdera, inferera, 

förklara och självreglera. Med att kunna självreglera menas att kunna reflektera 

över sin egen kognitiva process, att kunna korrigera sig själv och ifrågasätta sina 
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beslut (ibid.). I Tabell 10 återges de element som utgör kritiskt tänkande, 

problemlösning och beslutstagande. Där syns hur begreppen relaterar till 

varandra till exempel blir kritiskt tänkande viktigt för att färdigheten att 

analysera hur delar av ett problem interagerar till en helhet medans kunskap 

om olika problemlösningsstrategier används till att  skapa idéer till en lösning.    

 

3. Lära att lära, metakognition 

För att vara flexibel i en dynamisk omvärld där nya arbetsbeskrivningar 

uppkommer tillsammans med ny teknologi och i ett samhälle som ställer allt 

högre krav på att kunna till exempel tolka text, använda rätt information vid rätt 

tillfälle och använda teknik, behöver medborgaren och tillika arbetaren i det 

moderna samhället utrustas med  en förmåga att kunna lära sig nya procedurer, 

tekniker o.s.v. Metakognitiva inlärningstekniker fokuserar på generell inlärning 

och en distinkt aspekt är att metakognitiv inlärning kontrolleras av den individ 

som lär sig3.  Detta ställer krav på användaren som självreglering (i likhet med 

kritiskt tänkande) och autonomi i form av självutvärdering, vilket i sin tur ställer 

höga krav på självdisciplin (Zimmerman, 1990). Att lära sig att lära innebär 

också  att ett visst mått av självinsikt har uppnåtts och en förmåga att reflektera 

över sina erfarenheter  (Cornford, 2002).       

 

4. Kommunikation 
Se ovan diskussion om kommunikation, s. 11. 

 

5. Samarbete 
Samarbete har både positiva effekter för lärande och är en nyckelfärdighet på 

arbetsmarknaden. Som en pedagogisk aktivitet har övningar i undervisningen 

som involverar samarbete visat på positiva resultat. Till exempel kan  resultatet 

av att konflikter löses medföra att kunskap omstruktureras och rekonstrueras 

(Mavarech & Light, 1992) eller hur förståelse för och kunskap om ett område 

ökar när detta förklaras med egna ord i en samarbetssituation (Chi & VanLehn, 

1991). Samarbete kan ges olika innebörd. Till exempel uppgiftsorienterad där 

interaktion fokuserar på att lösa ett givet problem eller reflekterande där 

interaktion mellan individer även syftar till att förklara, utvärdera och motivera 

lösningar (Baker & Lund 1997). 

   Att samarbeta i en undervisningssituation har inte bara positiva effekter för 

lärandet det är också en viktig förmåga i sig själv att utveckla. Att utveckla 

samarbetsförmågan i undervisningen relaterar till de krav arbetsmarknaden 

ställer på sin personal. Till exempel då arbetsgivare i allt större utsträckning har 

                                                 
3En uppfriskande konkret beskrivning av begreppet metakognition ges av Ian Stewart i förordet 

i 1990 års upplaga av ”How to solve it” (Polya 1945). Där Stewart beskriver metakognition 

som: “.. [the student] needs to develop a feeling for when the attack [of the problem] is 

making progress or when it’s bogged down in a dead end.”   
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börjat göra personlighetstester före en anställning där så kallad EQ4 testas. 

Personlighetstester fokuserar ofta på att få en bild av bland annat hur egna och 

andras känslor upplevs och hanteras (Dulewicz & Higgs, 2003). O ch att skapa 

en bild av en persons förmåga att interagera med andra, till exempel för att få 

en uppfattning av i vilken utsträckning en person frågar om hjälp och använder 

diskussion för att föra arbetet vidare (Binkley et.al, 2012).    

 

6. Informationskunnighet 
Se ovan diskussion om information ovan på sidan 11. 

 

7. IKT kunnighet 
Informations- och kommunikationsteknik kunnighet (IKT-kunnighet) kan 

beskrivas  som: färdigheten att använda informationsteknik på ett lämpligt sätt 

för att nå, behandla och utvärdera information, bilda ny förståelse och 

kommunicera med andra för att delta effektivt i samhället (Ainley Pratt & 

Hansen, 2006). Här framträder ett antal komponenter av IKT-kunnighet: nå, 

behandla, utvärdera, bilda ny förståelse och kommunicera med andra.  I 

rapporten ”Digital Transformation A Framework for ICT Literacy” (ICT 

Literacy Panel, 2007).  läggs också komponenterna tolka och representera digital 

information till. Dessa komponenter visar på stora likheter med 

informationskunnighet. Fokus i IKT kunnighet ligger dock på information och 

kommunikation i relation till digital teknik, medans informationskunnighet 

fokuserar på informationen i sig. IKT har också aspekten av kommunikation 

med digital teknik som enligt diskussionen ovan om etik och social påverkan 

skiljer sig från generell kommunikation i det att den digitala kommunikationen 

har en annan spridning, påverkan och en till antalet större lyssnarskara. 

     

8. Medborgarskap – lokalt och globalt 
Som en del av samhällsvetenskapen har kunskap om den demokratiska 

processen länge varit en ett inslag i ämnesplanen och i den generella läroplanen 

har speciellt efter andra världskriget demokratiska värderingar varit ett explicit 

inslag (Skolöverstyrelsen, 1970). Medborgarskap som en 21:a århundradets 

kompetens relateras bland annat av Binkley et al. (2012) till det faktum att 

möjligheten till att röra sig och arbeta globalt har ökat under 2000-talet vilket 

ställer större krav på förståelse för en mångfald av aspekter av medborgarskap 

(Binkley et al. 2012). 

    

9. Fritid och karriär 
Det är estimerat att i USA, så kommer dagens arbetare att ha haft mellan tio till 

fjorton olika arbeten vid 38 års ålder (Binkley et.al, 2012, s.54). Likaså ökar den 

individuella mobiliteten då människor flyttar för att konkurrera om arbeten, 

                                                 
4 EQ är en förkortning för Emotional Quote om EQ säger Wikipedia: ”[EQ] är ett mått på en 

persons förmåga att handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig 

själv och vara empatisk.” 
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utvecklas och samarbeta. Detta är en anledning till att en dagens och framtidens 

medborgare behöver kunskap, färdighet insikt om att leva i andra kulturer och 

länder än den egna.    

    

10. Personligt och socialt ansvar 
Aspekter av personligt och socialt ansvar finns även i andra kompetenser. Till 

exempel i samarbete då till exempel vetskap om accepterat uppträdande i olika 

kontexter är nödvändigt. Kompetensen personligt och socialt ansvar som den 

beskrivs av Binkley et.al (2012) lägger vikt vid förståelse för kulturella skillnader 

och sociala färdigheter.   

   Till var och en av de tio  kompetenserna som listas och beskrivs ovan finns en 

tabell med vilkens hjälp den definieras. På detta sätt blir var och en av de tio 

utvalda kompetenserna avgränsad och väldefinierad. Kompetenserna blir 

generella i det att de definieras och beskrivs som fristående från ett specifikt 

ämne. Istället får var och en av de tio kompetenserna relateras till varje ämne för 

sig.     
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Syfte och frågeställning 
Vi har hittills utifrån en litteraturstudie definierat tio stycken 21:a århundradets 

kompetenser. Dessa har definierats utan relation till något specifikt ämne. Syftet  

med detta arbete är som vi nämnde i inledningen att skapa en överblick över  

hur de 21:a århundradets kompetenser yttrar sig i den svenska gymnasieskolans 

ämnesplan för matematik. För att arbeta konkret med detta syfte i åtanke 

formulerar vi nu en precis och avgränsad frågeställning. Frågeställningen 

formuleras som: 

 

Hur täcker de förmågor som beskrivs  gymnasieskolans ämnesplan för 

matematik och dess kommentarmaterial upp de 21:a århundradets kompetenser som de 

definieras av Binkley et.al (2012)? 

  

   Denna frågeställning blir väldefinierad då vi genom tidigare litteraturstudie 

har tydliga definitioner av de 21:a århundradets kompetenser. Sättet som denna 

frågeställning är formulerad på avslöjar också något om hur vi kommer att gå 

till väga för att besvara densamma. Vi kommer i det som följer att betrakta 

definitionerna av de 21ÅK som statiska och bearbeta ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial, så att materialet däri blir formulerat 

på ett sätt som är analogt med hur de 21ÅK är formulerade. På detta vis blir en 

jämförande analys möjlig.  Vi fortsätter nu med denna bearbetning av 

ämnesplanen och dess kommentarmaterial. Detta kommer att göras med en 

metod som kallas för dokumentanalys.  

 



  

 

18 

 

 Metod 
För att kunna arbeta med vår frågeställning vill vi ställa vi de matematiska 

kompetenserna som finns beskrivna i gymnasiets ämnesplan för matematik och 

dess kommentarmaterial mot de 21ÅK. Vi har alltså ett styrdokument i form av 

en ämnesplan och ett medföljande kommentarmaterial vilket vi vill jämföra med 

definitionerna av 21ÅK. Jämförelsen syftar till att undersöka hur väl de 

matematiska kompetenserna och förmågorna i ämnesplanen och dess 

kommentarmaterial täcker upp 21ÅK. En effekt av denna jämförelse blir 

oundvikligen att det likaså synliggörs vilka av de 21ÅK som inte täcks upp av 

en matematikundervisning som utgår från den svenska ämnesplanen och dess 

kommentarmaterial.  

   För att åstadkomma en jämförelse behöver vi bearbeta ämnesplanen och 

kommentarmaterialet systematiskt, så att vi kan extrahera den information som 

behövs. Först i denna sektion beskriver vi vilken metod vi använder och hur vi 

går till väga för att analysera styrdokumenten med ett perspektiv taget utifrån 

definitionerna av de 21ÅK. 

 

Metoden dokumentanalys 
En metod för att analysera och tydliggöra innehåll i dokument samt för att 

jämföra dokument med varandra är metoden dokumentanalys som beskrivs av 

Gunnar Berg (2015). Metoden dokumentanalys betraktar ett styrdokument, till 

exempel en läroplan eller en ämnesplan utifrån olika nivåer. De nivåer som Berg 

föreslår att ett dokument kan analyseras utifrån är: 

 

• Den ideologiska nivån  som avspeglar dokumentets grundläggande 

människosyn, kunskapssyn etc. 

• Innehållsnivån som berör ämnesmål. 

• Regelnivån till vilken direkta påbud och ska-satser hänförs. 

• Ämnesnivån till vilken skrivningar som behandlar vissa specifika ämnen 

kategoriseras. 

• Den interna verksamhetsnivån till vilken skrivningar som avspeglar hur 

skolors vardagsarbete bör vara utformat inordnas. 

• Den externa verksamhetsnivån som innefattar beröringspunkter med 

skolor och deras omvärld, t.ex. områden som har att göra med skola-

föräldrar och skola-samhälle. 

 

   För att kunna göra den nämnda jämförelsen mellan ämnesplanen samt dess 

kommentarmaterial och definitionerna av de 21ÅK vill vi analysera 

ämnesplanen och dess kommentarmaterial utifrån dimensionerna kunskap, 

färdighet och attityder, värderingar och etik utifrån vilka de 21ÅK definierades. 

Således motiverar vi användandet av metoden dokumentanalys genom att  

relatera nivåerna givna av Berg (2012) till de dimensioner vi här ämnar använda 

för analysen.  
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   Både dimensionen kunskap och dimensionen färdighet anser vi falla inom 

Bergs innehålls- och ämnesnivåer då både kunskap och förståelse och 

funktioner och processer relaterade till matematikämnet torde synliggöras 

genom att se ämnesplanen och dess kommentarmaterial utifrån ett innehålls- 

och ämnesperspektiv. Dimensionen attityder, värderingar och etik anser vi falla 

inom den ideologiska nivån då både människosyn och kunskapssyn relaterar 

till beteende, moral, värderingar och social integrering. 

 

Metoddiskussion 
   Arbetet med dokumentanalys lider oundvikligen av problemet att det är 

personen som analyserar som avgör huruvida en dokumentutsaga hamnar 

under en eller annan nivå. Berg (2015) menar att detta kan undvikas genom att 

låta fler än en person oberoende av varandra undersöka samma dokument, för 

att sedan jämföra sina analyser. Detta ger ett vidare perspektiv men är 

tidskrävande. Att låta ytterligare en eller flera personer genomföra en oberoende 

analys av de dokument som studeras i detta arbete skulle ge ett vidare 

perspektiv och öka reliabiliteten av analysens resultat. En sådan bredare studie 

faller dock utanför detta arbetes ramar. Däremot minimerar den analys som görs 

i detta arbete problemet med subjektivitet genom att resultatet av 

dokumentanalysen redovisas i tabeller som är analoga med de tabeller som 

definierar de 21ÅK. På detta vis blir en jämförelse enkel, klar och tydlig. 

   En annan problematik med dokumentanalys som tas upp av Berg (2015) är att 

de dokument som granskas inte täcker alla nivåer som dokumenten analyseras 

utifrån. Berg (2015) menar att detta inte sällan uppstår med dokument som har 

bäring på ett visst område. Så sker även i och med de dokument vi analyserar i 

detta arbete. Att dokumenten inte har täckning på alla de nivåer som 

dokumentanalysen utgår från beror på det speciella fokus på kompetenser som 

de dokument vi analyserar har. För detta arbete anser vi att detta inte utgör 

något problem då vårt intresse och de dimensioner vi vill synliggöra ligger inom 

nivåerna innehåll och ämne samt den ideologiska nivån.  
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 Analys 
I denna sektion redogör vi först för resultatet av att analysera ämnesplanen i 

matematik och dess kommentarmaterial utifrån dimensionerna kunskap, 

färdighet, attityd, etik och värderingar. Vi diskuterar de olika matematiska 

förmågorna som finns beskrivna i kommentarmaterialet och som framträder i 

ämnesplanen. Diskussionen om varje förmåga konkretiseras sedan med en 

tabell. Tabellen har en kolumn för varje nivå som sammanställer resultatet av 

dokumentanalysen. De konstruerade tabellerna blir på detta vis analoga med de 

som definierar de 21ÅK. Att konstruera analoga tabeller syftar till att förenkla 

en ställandet av ämnesplanen i matematik och dess kommentarmaterial mot det 

21:a århundradets kompetenser. 

 

Användning av dokumentanalys 
Vi presenterar analysen av varje förmåga som finns beskriven i ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial i en avdelning för sig. Ämnesplanen 

och dess kommentarmaterial läses och vi söker i texten efter en beskrivning av 

den specifika kunskap och förståelse, de funktioner och processer samt de 

beteenden, etiska, moraliska och socialt integrerande aspekter  som omnämns i 

relation till respektive förmåga för att kunna relatera respektive förmåga till 

dimensionerna kunskap, färdighet, attityd, värderingar och etik. 

 

Begreppsförmåga 

Kommentarmaterialet säger att begreppsförmåga innefattar att kunna redogöra 

för definitioner, egenskaper och relationer hos begrepp och samband mellan 

begrepp. Det sägs också att ett begrepps innebörd, syfte och mening framförallt 

ges genom hur begreppen används. Förutom att kunna använda begreppen sägs 

begreppsförmåga innebära att veta varför begreppen är viktiga. Och beroende 

på situation och syfte avgöra vilken representation av ett begrepp som är 

användbart. Det beskrivs hur matematiken formar en helhet genom samband 

mellan begrepp och att nya begrepp fördjupar kunskap om tidigare kända 

begrepp. Kommunikation om matematik relateras till begreppsförmåga då 

kommentarmaterialet säger att för att kunna kommunicera om matematik, så 

innefattar begreppsförmågan att kunna återge matematiska begrepp med olika 

representationer såsom ord, symboler och bilder. I den text i ämnesplanen som 

relaterar till begreppsförmåga finner vi vissa utsagor som inte återfinns i 

kommentarmaterialet. Det sägs att för att eleven skall erhålla en förmåga att 

arbeta matematiskt, så innefattar det att utveckla förståelse för matematikens 

begrepp. Denna förståelse blir ett komplement till kommentarmaterialets utsaga 

om redogörelse för definitioner, egenskaper etc. Ämnesplanen innehåller också 

en beskrivning av vad som krävs av eleven för att få ett godkänt betyg. Kraven 

som relaterar till begreppsförmåga stämmer överens med ämnesplanens och 

kommentarmaterialets tidigare beskrivning om kunskapsinnehåll relaterat till 

begreppsförmåga. Däremot så ges betyg utifrån graden av kunskap. Till 

exempel så krävs för ett betyg E en översiktlig kunskap om innebörden av 
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centrala begrepp. För betyget C eller A skall denna kunskap vara utförlig. 

Begreppsförmågans relation till problemlösning ges i ämnesplanen då det sägs 

att för betyg E skall en elev kunna lösa matematiska problem som inkluderar ett 

fåtal begrepp. För betyget C eller A inkluderar den typ av problem som eleven 

måste kunna lösa flera begrepp. 

   När vi läser i dokumenten om begreppsförmåga utifrån dimensionen kunskap 

framträder att kunna redogöra för matematiska begrepp  genom exempel. 

Denna beskrivning tolkas här som att falla inom dimensionen kunskap med en 

distinktion mellan att kunna redogöra för en matematisk definition och ett 

matematiskt begrepp och att kunna redogöra för relationer och samband mellan 

begrepp. Distinktionen görs då en definition av ett matematiskt begrepp ej är 

öppen för tolkning medan en relation mellan begrepp å ena sidan kan beskrivas 

stringent i och med ett teorem men även ges en intuitiv mening. Att i 

kommunikation kunna återge matematiska begrepp med olika representationer 

faller här under dimensionen kunskap då detta kräver kännedom om till 

exempel en geometrisk beskrivning eller en symbolisk beskrivning av ett 

begrepp.    

   När kommentarmaterialet och ämnesplanen betraktas utifrån dimensionen 

färdighet ser vi hur att kunna redogöra för begrepp åtföljs av en färdighet att 

kunna veta varför de är viktiga och utifrån situation ta beslut om hur och vilka 

begrepp som är lämpliga. Beskrivningen av hur sambanden mellan begrepp 

formar en helhet och bildar djupare kunskap om redan kända begrepp tolkar vi 

som en beskrivning av den process det innebär att en elev utvecklas 

matematiskt. Lösning av problem som innehåller ett antal begrepp faller också 

inom dimensionen färdighet.   

   När vi söker i ämnesplanens och kommentarmaterialets skrivelser om 

begreppsförmåga utifrån dimensionen attityd, etik och värderingar  finner vi 

ingenting som kan placeras under denna nivå. 

   Resultatet av dokumentanalysen för begreppsförmåga utifrån de tre olika 

nivåerna redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2: Kunskaper, färdigheter och attityd, etik och värderingar i ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial som relaterar till begreppsförmåga. 

Kunskap Färdighet Attityd, etik och värdering 

K1: Kunna redogöra för 

definitioner och egenskaper av 

begrepp. 

F1: Veta varför ett begrepp är 

viktigt. 

 

K2: Kunna redogöra för 

relationer och samband 

mellan begrepp. 

F2: Avgöra en lämplig 

representation av ett begrepp 

utifrån situation. 

 

K3: Kunna ge exempel på 

begrepp i en applikation. 

F3: Förmå att avgöra i vilket 

syfte ett begrepp är 

användbart. 
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K4: Kunna representera 

begrepp med ord, symboler 

och bilder 

F4: Relatera nya begrepp till 

tidigare för att fördjupa sin 

matematiska kunskap och 

förståelse. 

 

K5: Ha förståelse för 

matematiska begrepp. 

F5: Lösa matematiska problem 

som involverar ett antal 

begrepp. 

 

 

Procedurförmåga 
Den text i kommentarmaterialet som beskriver den matematiska 

procedurförmågan är relativt kort. Det sägs att för att erhålla procedurförmåga 

skall eleven tränas i att tillämpa olika procedurer och rutiner för att lösa 

uppgifter av standardkaraktär. Det står explicit att digitala verktyg skall 

användas. I ämnesplanen hänvisas till att eleven skall kunna använda 

matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer vilket torde implicera att 

de matematiska procedurerna som tränas och skall ges i en relevant kontext. 

Vidare utvidgas användandet av digitala verktyg till att även inkludera digitala 

medier och andra verktyg som kan förekomma i karaktärsämnena. I 

beskrivningen av kraven för de olika betygsnivåerna nämns att matematiska 

procedurer skall behärskas till varierande grad beroende på betyg. För högsta 

betyget A ställs också ett krav på att hanteringen av procedurer skall ske på ett 

effektivt sätt utan närmare förklaring av vad som menas med effektivitet 

(effektivitet kan till exempel tolkas som att avse både tidsåtgång, möjlighet att 

reproducera lösningen utifrån tydlighet i lösningens presentation osv.). 

   Dokumenten hänvisar till en mängd kunskaper. Här återfinns kunskap om 

procedurer för att lösa standarduppgifter och kunna tillämpa dessa i samhälls- 

och yrkeskontext samt kunna använda digitala hjälpmedel och verktyg från 

karaktärsämnena.   

   Till dimensionen färdighet kategoriseras satsen om att eleven skall upptäcka 

misstag i sitt användande av procedurer, vilket är ett exempel på kritiskt 

tänkande i form av självreglering. Likaså placeras här kommentarmaterialets 

hänvisning om att eleven skall ha färdigheten att identifiera en lämplig procedur 

till ett givet problem. 

   Inte eller för denna förmåga hittar vi ingenting som relaterar till attityder, etik 

och värderingar. 

Tabell 3: Kunskaper, färdigheter och attityd, etik och värderingar i ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial som relaterar till procedurförmåga. 

Kunskap Färdighet Attityd, etik och värdering 

K1: Kunskap om procedurer 

för att lösa standarduppgifter. 

F1: Kritiskt tänkande i form av 

att korrigera egna misstag i 

användandet av procedurer. 

 

K2: Kunna tillämpa 

standardprocedurer för 

uppgifter i samhälls- och 

F2: Färdighet att identifiera 

lämplig procedur för en 

standarduppgift 
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praxisnära kontext (för högsta 

betyg med effektivitet). 

K3: Kunna använda digitala 

verktyg digitala medier och 

verktyg från karaktärsämnen. 

  

 

Problemlösningsförmåga 
Ett matematiskt problem skiljer sig enligt kommentarmaterialet från en uppgift 

av standardkaraktär i det att problemet inte går att lösa på rutin. Vad som är ett 

matematiskt problem varierar beroende på var i sin matematiska utveckling 

eleven befinner sig men gemensamt är att det till problemformuleringen inte 

finns någon på förhand av eleven känd lösningsmetod.    Kommentarmaterialet 

säger att ämnesplanen har intagit ställningen att matematisk problemlösning är 

både ett medel för att lära sig matematik och ett mål att behärska i sig själv. Detta 

ställningstagande har gjorts baserat på både nationella och internationella 

erfarenheter. Ämnesplanen säger att i undervisningen om problemlösning, så 

ska eleven ges förutsättningar att formulera och analysera problem, lösa 

problem samt värdera strategier, metoder och resultat. Vilket syns i 

kunskapskraven, för betyget E krävs att eleven kan formulera, analysera och 

lösa praxisnära problem av enkel karaktär som innefattar ett fåtal begrepp och 

enkla tolkningar. För betyget C  är problemet inte längre enkelt, antalet begrepp 

i problemet ökar till flera och tolkningen blir avancerad, likaså för betyget A men 

här blir problemen av komplex karaktär.       

   Under dimensionen kunskap ser vi hur eleven skall lära sig om, förstå, kunna 

formulera och använda  problemlösningsstrategier samt ha kännedom om 

notation. Vissa av problemen som eleverna skall lösa ska ha anknytning till och 

ge kännedom om matematikens kulturhistoria.  Användandet av digital teknik 

omnämns främst i ämnesplanen, här sägs även att vissa problem skall bearbetas 

med digitala medier. 

   Färdigheter som är av relevans för problemlösning är att kunna analysera och 

tolka problem. Att införa lämpliga beteckningar och experimentera med 

förutsättningar ges som exempel på problemlösningsstrategier, vilket här tolkas 

som en förmåga att kritiskt granska och  formulera problemet på olika sätt. 

Problemlösningsförmågan innefattar enligt kommentarmaterialet även att 

arbeta tillsammans med andra för att lösa gemensamma problem och 

vidareutveckla varandras lösningar. Problemlösning omnämns också som ett 

medel för att utveckla övriga förmågor. Speciellt anses kreativitet och den 

kreativa processen främjas.  I problemlösningens slutfas nämns färdigheter som 

att kunna värdera resultatet och resonemanget som ledde fram till detta. I 

relation till denna fas nämns förmågan att söka alternativa lösningar, reflektera, 

diskutera och använda andra uttrycksmedel till exempel att verbalt tala om sin 

lösning.     

   I kommentarmaterialet finner vi inga utsagor under dimensionen attityd, etik 

och värdering. I den del av ämnesplanen som behandlar specifikt ämnesstoff för 

respektive kurser sägs det genomgående att de matematiska problem som skall 
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behandlas skall ha betydelse för bland annat samhällsliv och privatekonomi. 

Dessa krav på typ av problem tolkas som att eleven skall erhålla verktyg för att 

analysera resultatet av sina handlingar och för att tolka och ta ställning till 

information om samhälleliga skeenden.   

 

Tabell 4: Kunskaper, färdigheter och attityd, etik och värderingar i ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial som relaterar till problemlösningsförmåga. 

Kunskap Färdighet Attityd, etik och värderingar 

K1: Kunskap om och 

förståelse för 

problemlösningsstrategier 

F1: Färdighet att analysera 

problem och dess 

förutsättningar. 

A1: Reflekterande över 

konsekvenser av lösningen till 

ett visst problem. 

K2: Kunna använda och 

formulera olika 

problemlösningsstrategier 

F2: Social färdighet att arbeta i 

grupp. 

A2: Insikt om hur problem 

uppstår i relation till 

privatekonomi och samhälle. 

K3: Kunskap om olika typer 

av matematisk notation 

F3: Utveckla idéer och 

lösningsstrategier tillsammans 

med andra. 

 

K4: Kunna använda olika 

digitala verktyg och medier 

för att arbeta med 

problemlösning 

F4: Vidareutveckla andras 

idéer och lösningsstrategier.   

 

K5: Kunskap om 

matematikens kulturhistoria. 

F5: Förmåga att reflektera över 

och värdera ett problems 

resultat och dess lösning. 

 

 

Modelleringsförmåga 
Kommentarmaterialet lägger i sin beskrivning av modelleringsförmåga vikt vid 

att eleven själv skall kunna formulera en matematisk modell utifrån en realistisk 

situation snarare än att använda en given modell. Ämnesplanen relaterar graden 

av förmågan att skapa modeller till betygskriterierna. För lägsta betyget E ställs 

enbart ett kunskapskrav om att eleven informellt skall kunna tillämpa givna 

modeller, det vill säga eleven behöver inte skapa modellen själv. För högsta 

betyget A skall eleven själv välja och anpassa matematiska modeller. Den 

färdiga modellen, given eller självkonstruerad, skall enligt 

kommentarmaterialet sedan användas för att lösa både standarduppgifter och 

matematiska problem. En modell som har konstruerats, valts eller givits skall 

kunna utvärderas med avseende på dess egenskaper och begränsningar i 

förhållande till den verklighetssituation som gav upphov till modellen. Även 

resultatet av att lösa en uppgift eller ett problem med hjälp av en modell skall 

utvärderas med avseende på rimlighet och tolkas för att dra nytta av resultatet. 

    Att eleven skall kunna använda en given modell för att lösa standarduppgifter 

och tolka resultatet av att använda en given modell kategoriseras under 

dimensionen kunskap. 
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    Under dimensionen färdighet placeras förmågan att välja och anpassa 

modeller. Lösningen av problem med hjälp av modeller och lösningens 

utvärdering ses också som en färdighet. 

   Matematisk modellering skall behandlas utifrån olika sammanhang, 

karaktärsämnet, privatekonomin och deltagande i samhället. Modeller av 

relevans för privatekonomi och deltagande i samhället tolkas som ett yttrande 

som faller under dimensionen attityd, etik och värderingar. 

 

Tabell 5: Kunskaper, färdigheter och attityd, etik och värderingar i ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial som relaterar till modelleringsförmåga. 

Kunskap Färdighet Attityd, etik och 

värderingar 

K1: Kunna tillämpa en given 

matematisk modell på ett 

verklighetsnära problem. 

F1: Färdighet att välja och 

anpassa matematiska modeller 

för att vara applicerbara på ett 

problem. 

A1: Förståelse för 

matematiska modeller 

av relevans för 

privatekonomi och 

samhällsdeltagande. 

K2: Kunna använda en matematisk 

modell för att lösa 

standarduppgifter. 

F2: Färdighet att använda en 

matematisk modell för att lösa 

problem. 

 

K3: Kunna tolka och extrahera rätt 

information ur resultatet av att 

använda en matematisk modell. 

F3: Utvärdera en matematisk 

modell i relation till den 

verklighetssituation den 

beskriver. 

 

 F4: Utvärdera resultatet av att 

använda en matematisk modell. 

 

 

Resonemangsförmåga 
Resonemangsförmåga beskrivs av kommentarmaterialet från olika synvinklar. 

Dels genom att involvera övriga förmågor såsom begrepps-, problemlösnings- 

och modelleringsförmåga genom att kunna resonera kring dessa. Och dels 

genom att kunna använda andra förmågor för att föreslå, ifrågasätta, 

argumentera för och förklara hypoteser, men även för att gissa, finna mönster, 

testa, och generalisera. Ämnesplanen adderar till diskussionen om 

resonemangsförmåga då den relaterar ett betyg till hur väl utvecklad denna 

förmåga är hos eleven där lägsta betyget E hänvisar till enkla resonemang och 

högsta betyget A talar om resonemang som är välgrundade och nyanserade. 

   Under dimensionen kunskap faller det resonemang som skall kunna föras för 

sig själv och till andra om problem och standarduppgifter. 

   Kommentarmaterialet menar att resonemangsförmågan innefattar 

färdigheten att genomföra matematiska bevis och i samband med detta inse 

skillnader mellan gissningar och välgrundade påståenden. Vilket torde mena på 

en färdighet att efter i ett tidigare skede ha gissat, letat efter mönster och 

generaliserat ha färdigheten att föra ett stringent resonemang kring sina resultat 

för att ta reda på vilka som är förmodanden och vilka som kan ses som bevisade. 
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I relation till resonemang om bevis sägs också att bärande idéer i ett bevis skall 

kunna redogöras för vilket här tolkas som att andra personers resonemang i sin 

bevisföring också skall kunna följas och kritiseras.         

   Inga påståenden om resonemang som relaterar till dimensionen attityd, etik 

och värderingar hittas i varken kommentarmaterialet eller ämnesplanen.   

 

Tabell 6: Kunskaper, färdigheter och attityd, etik och värderingar i ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial som relaterar till resonemangsförmåga. 

Kunskap Färdighet Attityd, etik och 

värderingar 

K1: Kunna resonera för sig själv 

och till andra om andra förmågor i 

samband med problemlösning och 

uppgifter. 

F1: Färdighet att själv och 

tillsammans med andra använda 

andra förmågor för att förklara, 

ifrågasätta, argumentera för och 

föreslå hypoteser. 

 

 F2: Färdighet att själv och 

tillsammans med andra använda 

andra förmågor för att gissa, 

finna mönster, testa och 

generalisera. 

 

 F3: Färdighet att sammanställa 

sina resultat i form av bevis i tal 

och skrift samt skilja mellan 

gissningar och väl underbyggda 

resonemang. 

 

 F4: Färdighet att följa och 

kritisera andra personers 

bevisföring i tal och skrift. 

 

 

Kommunikationsförmåga 
Kommunikationsförmåga beskrivs i kommentarmaterialet först utifrån 

kommunikationsmedel som termer, symboler, tabeller, grafer, ord, bilder, 

ritningar, gestaltningar och modeller. Det sägs att kommunikationen skall 

anpassas till sammanhanget och exempel på sammanhang ges i form av olika 

situationer. I ämnesplanen framträder inte kommunikationsförmåga på annat 

sätt än det som nämns i kommentarmaterialet men graden av 

kommunikationsförmåga relateras till betyget. För betyget A skall anpassningen 

av kommunikationen skall vara god med avseende på syfte och situation och 

skall uttryckas med säkerhet. För betyget E ställs inga krav på anpassning till 

syfte och situation men kommunikationen skall utföras med viss säkerhet. Det 

är först för betyget C som man kan utläsa att kommunikationen skall ske med 

viss anpassning till syfte och situation. 

   Kommentarmaterialet beskriver kommunikationsförmåga utifrån 

dimensionen kunskap som att kunna kommunicera på olika sätt med 
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matematisk terminologi, symboler, tabeller och grafer och med ord, bilder, 

ritningar, modeller och gestaltningar. 

   Under dimensionen färdighet finner vi att vikt läggs vid att kunna anpassa 

kommunikationen till sammanhanget, exempel ges på både naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga och för kärnämnena relevanta sammanhang. 

    Dimensionen attityd, etik och värderingar framträder inte i beskrivningen av 

kommunikationsförmåga.          

Tabell 7: Kunskaper, färdigheter och attityd, etik och värderingar i ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial som relaterar till kommunikationsförmåga. 

Kunskap Färdighet Attityd, etik och 

värderingar 

K1: Kunna kommunicera med olika 

symboler, termer, tabeller, grafer. 

F1: Färdighet att anpassa sin 

kommunikation till syfte och 

situation 

 

K2: Kunna kommunicera med hjälp 

av ord, bilder, ritningar, gestaltningar 

och modeller. 

  

 

Relevansförmåga 
Enligt kommentarmaterialet innebär relevansförmåga att kunna sätta in 

matematiken i  sammanhang som privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar 

i andra ämnen. Det pekas på att undervisningen har möjlighet att stödja 

utvecklingen av denna förmåga genom att arbeta med matematiska problem 

som har betydelse i olika sammanhang. Hur förmågan tar sig uttryck beskrivs 

närmare av ämnesplanen där det beskrivs att eleven skall kunna relatera 

matematiken till dess betydelse inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, 

samhälleligt och historiskt sammanhang. Betyget bestäms delvis av till vilken 

grad eleven besitter denna förmåga. För ett betyg E kan eleven med exempel 

relatera något i den aktuella matematikkursen till yrkesliv, samhällsliv och 

matematikens historia samt föra enkla resonemang om exemplens relevans. För 

ett betyg C och E ökar antalet exempel till några och resonemanget blir 

välgrundat respektive välgrundat och nyanserat. 

   När vi läser texten i dokumenten om relevansförmåga utifrån dimensionen 

kunskap hittar vi beskrivningen att eleven skall ha kunskap om matematikens 

relevans till olika sammanhang. Denna kunskap skall ta sig uttryck genom 

kunskap om exempel. 

   Under dimensionen färdighet finner vi att eleven skall ha förmågan att se och 

beskriva ett exempels eller problems relevans för ett sammanhang, om det är ett 

yrkes- samhälls- historiskt- eller ämnesövergripande- sammanhang. 

   Att det talas om ett samhälls- och historiskt sammanhang tolkar vi som ett 

uttryck för dimensionen attityd, etik och värdering. Dels då det talas om 

exempel av bäring för privatekonomin och samhällsliv och dels då det talas om 

ett historiskt sammanhang. Förståelse för matematikens relevans i 

privatekonomi och samhällsliv har direkta konsekvenser för att kunna ta del av 

samhällets möjligheter. Förståelse för matematikens historia har inte direkt 
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påverkan på attityd, etik och värdering. Det beror på hur historien presenteras i 

undervisningen. Dels kan den matematiska historien presenteras som en följd 

av matematiska upptäckter tillsammans med dess upptäckare eller presenteras 

till exempel ur ett kolonialistiskt- eller genusperspektiv. Däremot ges inget 

explicit uttryck om vilket perspektiv den undervisande läraren skall ta, därför 

tas inte detta perspektiv med under dimensionen attityd, etik och värdering. 

 

Tabell 8: Kunskaper, färdigheter och attityd, etik och värderingar i ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial som relaterar till relevansförmåga. 

Kunskap Färdighet Attityd, etik och 

värderingar 

K1: Kunskap om exempel som sätter 

matematiken i ett privatekonomiskt, 

samhälleligt, historiskt och 

ämnesövergripande sammanhang. 

F1: Färdighet att sätta ett 

exempel eller problem i ett 

privatekonomiskt, 

samhälleligt, historiskt och 

ämnesövergripande 

sammanhang. 

A1: Ha förståelse för 

matematikens relevans i 

samhällsliv och 

privatekonomi. 

 

Jämförelse av dokumenten med hjälp av resultatet från 

dokumentanalysen 

Resultatet av dokumentanalysen blev konstruktionen av en tabell för varje 

förmåga som är formulerad i ämnesplanen för matematik och dess 

kommentarmaterial. Dessa tabeller är analoga med de tabeller som Binkley et.al 

(2012) konstruerar för att definiera de 21:a århundradets kompetenser. De båda 

uppsättningar av tabeller ställs nu mot varandra för att få en uppfattning om i 

vilken utsträckning de 21ÅK yttrar sig i ämnesplanen för matematik och dess 

kommentarmaterial. 

   Vi går till väga på så sätt att vi för varje element i en tabell som definierar en 

21ÅK söker i alla de tabeller som erhölls från  dokumentanalysen efter 

implikationer som visar på att detta element motsvaras av ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial. Tabellerna som definierar de 21ÅK 

presenteras tillsammans med analysen. Dessa tabeller har översatts till svenska 

av författaren till detta arbete. Varje tabell har en kolumn för var av 

dimensionerna kunskap, färdigheter och attityder, värderingar och etik. För att 

kunna referera till ett element i respektive tabell har dessa element namngivits 

på följande sätt: först anges vilket nummer kompetensen har utifrån listan på 

sidan 13 i detta arbete, sedan anges vilken dimension elementet befinner sig på 

med första bokstaven i respektive dimension och slutligen anges på vilken rad i 

tabellen elementet befinner sig på. Som ett exempel refererar vi till 

elementet ”Färdighet att nå och leta efter information ifrån olika media såsom tryckt 

text, video, hemsidor, internetfora och e-post” i tabellen som definierar 

informationskunnighet som 6F3. Detta då informationskunnighet har nummer 

6 i listan på sidan 13, elementet ligger under dimensionen färdigheter och på rad 

3. 
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   På samma sätt refererar vi till element i de tabeller som skapades med hjälp av 

dokumentanalysen ovan. Till exempel refererar vi till det element som befinner 

sig på rad 4 i kolumnen för dimensionen färdighet i den tabell som 

konstruerades vid dokumentanalysen som behandlade 

problemlösning: ”Vidareutveckla andras idéer och lösningsstrategier” som 

ProblemlösningF4. 

   Vi presenterar de element i varje tabell som definierar en 21ÅK som vi anser 

yttra sig även i ämnesplanen för matematik och dess kommentarmaterial. Vi 

säger så att detta element har täckning, anses täckas o.s.v. En kort motivering 

till varför de anses bli täckta ges också. 

     

1. Kreativitet och innovation 
Med hjälp av Tabell 9 definieras den 21ÅK kompetensen ”Kreativitet och 

innovation”. De element i denna tabell som anses täckas av ämnesplanen i 

matematik och dess kommentar material är markerade i blått.   

 

Tabell 9: Den tabell som definierar kompetensen kreativitet och innovation. De 

element som täcks av ämnesplanen i matematik och dess kommentarmaterial är 

markerade i blått.    
Kunskap Färdigheter Attityder, värderingar och etik 

1K1: Känna till en 

uppsättning tekniker för 

skapande av idéer, 

t.ex. ”brainstorming”. 

1F1: Skapa nya och värdefulla 

idéer, både mindre och mer 

radikala koncept. 

1A1: Ha en öppenhet för nya 

och värdefulla idéer. 

1K2: Känna till samtida 

och tidigare innovationer 

och kreativa verk, både 

nationella och 

internationella. 

1F2: Kunna förfina, analysera 

och utvärdera sina egna idéer 

med avsikt att förbättra och 

effektivisera sitt arbete. 

1A2: Vara öppen och 

mottaglig för nya och olika 

perspektiv, använda en 

grupps åsikter och feedback i 

ett arbete. 
1K3: Känna till 

begränsningar för att 

realisera idéer och 

lämpliga sätt för  att 

presentera sina idéer. 

1F3: Utveckla, implementera 

och kommunicera nya idéer till 

andra effektivt. 

1A3: Värdera misslyckanden 

som en möjlighet att lära, 

förstå att kreativitet är en 

långsiktig process av små 

framsteg och många misstag. 
1K4: Känna igen 

misslyckanden och kunna 

skilja mellan permanenta 

och temporära 

misslyckanden. 

1F4: Vara uppmärksam på 

historiska och kulturella 

hinder för kreativitet och 

innovation. 

1A4: Ha uthållighet inför att 

presentera och arbeta för nya 

idéer. 

1K5: Känna till var och 

hur innovationer 

påverkar sin omgivning 

1F5: Utveckla sina innovativa 

och kreativa idéer till former 

som kan mottagas av 

omvärlden och kan 

förverkligas. 

 

1K6: Känna till historiska 

och kulturella hinder för 

innovation och kreativitet. 

  

 
De element i tabellen som definierar ”Kreativitet och innovation” som vi anser 

blir  täckta är: 
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1K1: Elementen ProblemlösningK1, ResonemangF2 ger tillsammans kunskap 

om problemlösningsstrategier samt färdighet att själv och tillsammans med 

andra använda färdigheter för att gissa, finna mönster, testa och generalisera, 

vilket här tolkas som att till exempel att  ”brainstorma”. 

 

1F3: Elementet ProblemlösningF3 och ProblemlösningK2 ger färdighet att 

utveckla och implementera idéer. KommunikationF1 implicerar förmåga att 

kommunicera idéer till andra.   
 

1K2: Detta element täcks av RelevansK1 och RelevansF1 då dessa element talar 

om kunskap om exempel och förmåga att sätta ett exempel eller ett problem i ett 

privatekonomiskt, samhälleligt, historiskt och ämnesövergripande 

sammanhang. 

 

1A1 och 1A2: anser vi täckas av ProblemlösningF2, ProblemlösningF3 och 

ProblemlösningF4 då de talar om  social färdighet att arbeta i grupp, att 

utveckla idéer och strategier tillsammans med andra och vidareutveckla 

andras idéer och strategier. 

 

2. Kritiskt tänkande, problemlösning och beslutstagande 
Tabell 10 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”Kritiskt tänkande, 

problemlösning och beslutstagande”. De element i denna tabell som anses 

täckas av ämnesplanen i matematik och dess kommentar material är markerade 

i blått.    

    

Tabell 10: Den tabell som definierar kompetensen Kritiskt tänkande, 

problemlösning och beslutstagande. De element som täcks av ämnesplanen i 

matematik och dess kommentarmaterial är markerade i blått.   
Kunskap Färdigheter Attityder, värderingar och etik 

2K1: Förstå system och 

strategier  för att ta sig an 

problem av icke-

standardkaraktär. 

2F1: Växla mellan olika sätt 

att resonera baserat utifrån 

lämpligheten för en given 

situation (induktivt, 

deduktivt, etc.). 

2A1: Överväga och utvärdera 

alternativa perspektiv. 

2K2: Förstå vikten av bevis 

för det man håller som sant 

och kunna omvärdera sina 

sanningar när de ställs inför 

motstridiga bevis. 

2F2: Analysera hur olika 

delar av en komplex 

helhetslösning samverkar 

med varandra. Undersöka 

idéer, identifiera och 

analysera argument. 

2A2: Reflektera kritiskt över 

lärandeerfarenheter och 

processer. Ta hänsyn till dessa 

reflektioner i en beslutsprocess. 

2K3: Identifiera brister i sin 

kunskap. 
2F3: Syntetisera, se 

samband mellan 

information och argument. 

2A3: Vara öppen för okända, 

okonventionella och innovativa 

lösningar och lösningsstrategier. 
2K4: Kunna ställa relevanta 

frågor som tydliggör olika 

åskådningar och leder till 

bättre lösningar. 

2F4: Tolka information och 

utifrån analys dra 

slutsatser. Kategorisera, 

2A4: Ställa meningsfulla frågor 

som tydliggör olika perspektiv 

och möjliggör bättre lösningar. 
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avkoda och tydliggöra 

information. 
2K5: Klarhet och tydlighet i 

formuleringen av resultatet 

av genomförda 

undersökningar. 

2F5: Effektivt analysera och 

utvärdera bevis, argument, 

påståenden och 

trosföreställningar.   

2A5: Ha förtroende för och 

självförtroende att använda sitt 

förnuft. 

  2F6: Analysera och 

utvärdera olika synvinklar. 
2A6: Angelägen om att vara 

välinformerad 
 2F7: Utvärdera. Bedöma 

påståenden och argument. 
2A7: Öppen och rättvis, flexibel 

att överväga alternativa 

lösningar. 
 2F8: Dra slutsatser. 

Ifrågasätta bevis och göra 

förmodanden om alternativ. 

2A8: Flexibel och ärlig. 

 2F9: Förklara. Formulera 

resultat, försvara valda 

metoder och presentera 

argument. 

2A9: Uppmärksam på 

möjligheter att använda IKT 

 2F10: Själv-skattning, -

reglering och -korrigering. 
2A10: En ärlig bedömning av sin 

egen partiskhet 
  2A11: En öppenhet inför att 

omvärdera sina åskådningar. 

 

De element i tabellen som definierar ”Kritiskt tänkande, problemlösning och 

beslutstagande ” som vi anser blir  täckta är: 

2K1: Täcks av ProblemlösningK1 som talar om kunskap om och förståelse för 

problemlösningsstrategier då ett matematiskt problem definieras som en 

uppgift av icke-standard karaktär. 

 

2K2: ResonemangF1 talar om färdighet att ifrågasätta och argumentera för 

hypoteser, ResonemangF3 beskriver hur eleven skall kunna sammanställa bevis 

samt skilja mellan gissningar och väl underbyggda resonemang och 

ResonemangF4 talar om färdigheten att följa och kritisera andra personers 

bevisföring. Dessa tre element anser vi täcker 2K2. 
 

2K4: Täcks av KommunikationK1, KommunikationK2 och KommunikationF1 

då dessa ger tillsammans kunskap om olika sätt att presentera resultat samt 

förmåga att anpassa presentationen till syfte och situation. 
 

2F1: FärdighetF2 talar om färdigheten att välja en lämplig matematisk 

representation vid en given situation, ProblemlösningF1 ger färdigheten att 

analysera ett problems förutsättningar, ModelleringF1 talar om färdigheten att 

välja och anpassa en matematisk modell för en given situation och 

ResonemangF1 beskriver hur eleven använder sina samlade förmågor för att 

förklara och förstå hypoteser. Tillsammans anser vi att dessa förmågor täcker 

2F1. 
 

2F7: Täcks av ProblemlösningF5 som talar om att reflektera över och värdera 

ett problems lösning och dess resultat. Denna täckning stärks vidare av 
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ModelleringF4 och ModelleringF3 som specialiserar värderingsfärdigheten till 

matematisk modellering. 
 

2F8: Täcks av ResonemangF4 och ProblemlösningF3 som tillsammans talar om 

att följa och kritisera andra personers bevisföring samt vidareutveckla andras 

idéer. 
 

2F9: Denna färdighet täcks av ResonemangF1 och ResonemangK1 som 

beskriver färdigheten att använda olika förmågor för att förklara och 

argumentera för hypoteser samt ger kunskap om att resonera för sig själv och 

andra. 
 

2F10: Denna kompetens täcks av ProcedurF1 som beskriver kritiskt tänkande 

och relaterar det till att själv upptäcka och korrigera misstag. Vidare täckning 

ges av ResonemangF3 som talar om färdighet att skilja mellan gissningar och 

väl underbyggda resonemang. 
 

2A9: Täcks av ProcedurK3 och ProblemlösningK4 som relaterar till kunskap 

om att använda IKT. 

 

3. Lära att lära, metakognition 

Tabell 11 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”Lära att lära, 

metakognition”. De element i denna tabell som anses täckas av ämnesplanen i 

matematik och dess kommentar material är markerade i blått.       

 

Tabell 11: Den tabell som definierar kompetensen Lära att lära, metakognition. De 

element som täcks av ämnesplanen i matematik och dess kommentarmaterial är 

markerade i blått. 

Kunskap Färdigheter Attityder, värderingar och etik 

3K1 Kunskap och förståelse 

om ens egen lärstil. Känna till 

styrkor och svagheter i ens 

egna förmågor. 

3F1 Färdighet att styra sitt eget 

lärande och sin karriär. 

Färdighet att dedicera tid till 

lärande, autonomi, disciplin, 

uthållighet och 

informationshanterande i 

lärprocessen. 

3A1 Självuppfattning som 

stödjer en vilja att förändras 

och vidareutveckla förmågor 

samt motivation och ett 

självförtroende för ens egen 

möjlighet att lyckas. 

3K2 Kunskap om tillgänglig 

utbildning och träning samt 

kunskap om hur beslut om 

utbildning leder till olika 

karriärmöjligheter. 

3F2 Färdighet att koncentrera 

sig under både lång och kort 

tid. 

3A2 Positiv uppskattning av 

lärande som livsberikande och 

ett initiativ till att lära. 

 3F3 Färdighet att kritiskt 

reflektera över syftet och målet 

med lärande. 

3A3 Adaptivitet och 

flexibilitet. 

 3F4 Färdighet att 

kommunicera som en del av 

lärprocessen på ett lämpligt 

3A4 Kännedom om personliga 

preferenser. 
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sätt för att stödja verbal 

kommunikation (tonläge, 

kroppsspråk, o.s.v.). Färdighet 

att förstå olika multimedia-

meddelanden (skriftligt, 

verbalt, ljud, musik etc.) 

 
De element i tabellen som definierar ”Lära att lära, metakognition” som vi anser 

blir  täckta är: 

 
3F2: Ett flertal av komponenterna av de olika förmågorna i ämnesplanen för 

matematik implicerar en färdighet att koncentrera sig. Vi nämner här elementen 

ProblemlösningK2, BegreppF5 och ProblemlösningA1 som talar om att 

använda problemlösningsstrategier, lösa problem som involverar ett flertal 

olika begrepp och att reflektera över ett problems lösning. Dessa kräver alla  

koncentrationsförmåga i någon form. 

 

3F4: KommunikationK2 och KommunikationK2 talar om att kunna 

kommunicera på ett flertal olika sätt och med olika medier, exempelvis tabeller 

och grafer eller olika gestaltningar. KommunikationF1 ger färdighet att anpassa 

sin kommunikation efter syfte och situation. Tillsammans anser vi att dessa 

täcker 3F4.      

 

4. Kommunikation 

Tabell 12 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”Kommunikation”. De 

element i denna tabell som anses täckas av ämnesplanen i matematik och dess 

kommentar material är markerade i blått.     

 

Tabell 12: Den tabell som definierar kompetensen Kommunikation. De element som täcks 

av ämnesplanen i matematik och dess kommentarmaterial är markerade i blått. 

Kunskap Färdigheter Attityder, värderingar och etik 

4K1 Kunskap om basal 

vokabulär och funktionell 

grammatik och stil. 

4F1 Färdighet att 

kommunicera skriftligt och 

verbalt samt förstå och få 

andra att förstå i olika 

situationer och för olika 

syften. 

4A1 Utvecklande av en positiv 

attityd till modersmålet och 

insikt om det som en källa till 

personlig och kulturell 

utveckling. 

4K2 Medvetenhet om olika 

typer av verbal interaktion 

(konversation, intervju, debatt 

etc.) 

4F2 Färdighet att lyssna och 

förstå olika verbala budskap i 

olika situationer samt tala 

tydligt och koncist. 

4A2 Ha ett öppet sinne för att 

möta andra i konstruktiv och 

kritisk dialog. 

4K3 Förståelse för de olika 

typerna av skriftligt språk 

(formellt, informellt, 

vetenskapligt etc.) 

4F3 Färdighet att läsa och 

förstå olika texter samt 

använda olika lässtrategier 

beroende på typ av text. 

4A3 Självförtroende inför att 

tala inför grupp. 

4K4 Kunskap om basal 

vokabulär och funktionell 

4F4 Färdighet att skriva olika 

typer av text för olika 

4A4 En vilja att sträva efter en 

estetiskt tilltalande text 
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grammatik och stil i ett annat 

språk. 
situationer samt förståelse för 

skrivprocessen. 
bortom korrekt användande 

av språket. 

4K5 Förståelse för 

kommunikation på ett annat 

språk med avseende på 

tonläge, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk etc. 

4F5 Färdighet att formulera 

argument I tal och skrift och ta 

hänsyn till olika synvinklar i 

tal och skrift. 

4A5 Utvecklande av en kärlek 

för litteratur. 

4K6 Medvetenhet om sociala 

konventioner och kulturella 

aspekter i olika geografiska 

och kulturella miljöer. 

4F6 Färdighet att använda 

hjälpmedel för att producera, 

presentera, och förstå tal och 

skrift.   

4A6 Utvecklande av en positiv 

attityd inför interkulturell 

kommunikation. 

  4A7 Medvetenhet om  

kulturella skillnader och ett 

motstånd mot stereotyper. 

 

De element i tabellen som definierar ”Kommunikation” som vi anser blir  täckta 

är: 

 

4K1: Ämnesplanen i matematik och dess kommentarmaterial ger inte kunskap 

om Svenska språkets grammatik. Däremot ges med BegreppK4, 

ProblemlösningK3 kunskap om hur matematiska begrepp och matematisk 

notation används på ett korrekt sätt. Varför vi anser att 4K1 täcks med avseende 

på  att vi talar om det matematiska språket. 

 

4F1: Färdighet att sammanställa resultat i tal och skrift samt att förklara för 

andra och resonera för sig själv ges av RelevansK1, RelevansF1 och RelevansF3. 

 

4F6: ProcedurK3 talar om att använda digitala verktyg och verktyg från 

karaktärsämnena i ett matematiskt sammanhang och ProblemlösningK4 talar 

om digitala verktyg för att arbeta med problemlösning. Dessa element anser vi 

innefatta att använda verktyg för att förstå och producera (matematisk) text, på 

detta vis täcks 4F6. 

 

5. Samarbete 

Tabell 13 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”Samarbete”. De element i 

denna tabell som anses täckas av ämnesplanen i matematik och dess kommentar 

material är markerade i blått.  

    

Tabell 13: Den tabell som definierar kompetensen Kommunikation. De element som täcks 

av ämnesplanen i matematik och dess kommentarmaterial är markerade i blått. 

Kunskap Färdighet Attityder, värderingar och etik 

5K1 Veta när det är lämpligt 

att tala eller lyssna. 
5F1 Tala med klarhet och 

medvetenhet om publik och 

syfte. Lyssna med 

noggrannhet, tålamod och 

genuint intresse. 

5A1 Veta när det är lämpligt 

att tala eller lyssna. 
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5K2 Känna till och känna igen 

individuella roller i ett 

framgångsrikt arbetslag och 

känna till sina egna styrkor 

och svagheter samt känna igen 

och acceptera styrkor och 

svagheter i andra. 

5F2 Presentera sig själv 

respektabelt och 

professionellt. 

5A2 Presentera sig själv 

respektabelt och 

professionellt5 . 

5K3 Veta hur man planerar, 

sätter och uppfyller mål samt 

hur man övervakar en plan 

och om-planerar vid behov. 

5F3 Använda sociala och 

kulturella olikheter för att 

skapa nya idéer och öka både 

innovation och arbetskvalitet. 

5A3 Visa respekt för kulturella 

olikheter och vara förberedd 

för att arbeta effektivt med 

människor från en variation av 

kulturella bakgrunder. 

 5F4 Prioritera, planera och 

handleda arbete för att nå det 

avsedda resultatet med en 

grupp. 

5A4 Vara öppensinnad inför 

olika idéer och värderingar. 

 5F5 Använda problemlösning 

tillsammans med andra för att 

influera och guida andra mot 

ett mål. 

5A5 Ha uthållighet inför att nå 

mål även vid motgångar eller 

tvetydiga riktningar. 

 5F6 Framhäva styrkor hos 

andra för att nå ett gemensamt 

mål. 

5A6 Agera ansvarsfullt med 

samhällets bästa i åtanke. 

 5F7 Inspirera andra till att 

prestera sitt bästa genom 

exempel och osjälviskhet. 

 

 5F8 Demonstrera integritet och 

etiskt beteende när kontakter 

och makt används. 

 

 
De element i tabellen som definierar ”Samarbete” som vi anser blir  täckta är: 

 

5K1 och 5A1: Dessa element är identiska. ProblemlösningF2 och 

KommunikationF1 ger tillsammans social färdighet och färdighet att anpassa 

sin kommunikation efter situation. Vilket torde inkludera att kunna reglera sig 

själv så att man vet när det är lämpligt att tala eller lyssna. 

 

5F5 och 5A4: ProblemlösningF2 talar om social färdighet att arbeta i grupp, 

ProblemlösningF4 talar om att vidareutveckla andras idéer och ResonemangF4 

talar om färdighet att kritisera andras bevisföring. Tillsammans anser vi att 

dessa element ger kompetens att dels använda problemlösning tillsammans 

med andra men även genom vidareutveckling och kritik influera andra i en 

grupp vilket täcker 5F4. Dessa element torde också implicera en öppenhet inför 

idéer och värderingar hos övriga medlemmar i arbetsgruppen, vilket täcker 5A4 

 

                                                 
5Detta element och elementet 5A1 förekommer även som 5K1 respektive 5F2 det är okänt om 

det är ett tryckfel eller om elementen kategoriseras på två olika sätt av Binkley et.al. (2012) 

Författarens anmärkning. 
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5A6: ProblemlösningA1 säger att matematikundervisningen skall ge eleven en 

attityd där denne reflekterar över konsekvenserna av lösningen till matematiska 

problem och RelevansA1 talar om förståelsen för matematikens relevans för 

samhällsliv. Det är inte givet att reflektion över konsekvenser och förståelse för 

relevans implicerar ett agerande i samhällets bästa. Men dessa attityder anses 

här vara nödvändiga för ett sådant agerande, varför vi anser att 5A6 täcks. 

 

6. Informationskunnighet 

Tabell 14 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”Informationskunnighet”. 

De element i denna tabell som anses täckas av ämnesplanen i matematik och 

dess kommentar material är markerade i blått.   

   
Tabell 14: Definition av informationskunnighet genom kunskaper, färdigheter och 

attityder, värderingar och etik.        
Kunskap Färdighet Attityder, värderingar och 

etik 

6K1: Kunskap om hur 

information nås effektivt. 

6F1: Färdighet att leta efter, 

samla och hantera elektronisk 

information systematiskt. 

6A1: Kritisk och 

reflekterande attityd till 

tillgänglig information. 

6K2: Kunskap om källkritik 

och hur information 

utvärderas kritiskt. 

6F2: Färdighet att använda 

lämpliga 

representationstekniker för att 

producera, presentera och 

förstå komplex information. 

6A2: Positiv ansvarsfull 

attityd och till att använda 

internet bland annat med 

avseende på privatliv och 

kulturella skillnader. 

6K3: Kunskap om hur 

information används kreativt 

och noggrant för att lösa ett 

specifikt problem. 

6F3: Färdighet att nå och leta 

efter information ifrån olika 

media såsom tryckt text, video, 

hemsidor, internetfora och e-

post. 

6A3: Intresse för att använda 

information för att bredda sitt 

synsätt genom att deltagande i 

olika nätverk för kulturella, 

sociala och professionella 

syften. 

6K4: Kunskap om att hantera 

information från en mängd 

olika källor. 

6F4: Färdighet att använda 

information för att understödja 

kritiskt tänkande, kreativitet 

och innovation i olika 

kontexter i hemmet, på fritiden 

och på arbetet. 

 

6K5: Kunskap om etiska och 

lagliga aspekter av tillgång till 

och användande av 

information samt etiska 

aspekter av interaktivt 

användande av (IST). 

6F5: Färdighet att skilja mellan 

relevant och irrelevant 

information inhämtad från 

både tal och skrift. 

 

6K6: Kunskap om validitet 

och reliabilitet hos tillgänglig 

information. 

  

6K7: Kunskap om 

användande av digital teknik 

för att inhämta, organisera, 
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utvärdera, konstruera och 

kommunicera information. 

6K8: Kunskap om digital 

teknik och mjukvara för att 

kommunicera och nätverka 

för att arbeta och leva 

framgångsrikt i ett 

kunskapssamhälle.    

  

 

6K3: ProblemlösningK1, ProblemelösningK2 och ProblemelösningF1 ger 

kunskap och förståelse om problemlösningsstrategier, kunskap om hur 

problemlösningsstrategier formuleras och används samt färdighet att analysera 

problem och dess förutsättningar. Vilket implicerar en kunskap om hur 

information används för att lösa ett problem. Vidare så ger ModelleringF1 

färdighet att anpassa en matematiks modell för att vara applicerbara på ett 

problem, vilket implicerar ett kreativt användande av information.    

 

6F2: BegreppK4 ger möjligheten att kunna representera begrepp med olika 

uttrycksmedel som ord, symboler och bilder. BegreppF2 och BegreppF3 talar 

om färdigheten att avgöra rätt representation av ett begrepp och förstå i vilket 

syfte begreppet används. och  av begrepp. BegreppF4 ger färdigheten att 

relatera begrepp till varandra för att förstå ny matematisk information. 

Tillsammans anser vi att dessa element täcker 6F2.   

 

6F5: Färdighet att skilja mellan relevant information i tal och skrift anser vi ges 

av ResonemangF3 och ResonemangF4 som tillsammans talar om färdighet att i 

tal och skrift skilja mellan gissningar och väl underbyggda argument samt 

färdighet att kritisera andra personers bevisföring.   

 

 

7. IKT-kunskap 

Tabell 15 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”IKT-kunskap”. De element 

i denna tabell som anses täckas av ämnesplanen i matematik och dess 

kommentar material är markerade i blått.     

 

Tabell 15: Definition av IKT-kunskap genom kunskaper, färdigheter och attityder, 

värderingar och etik. 
Kunskap Färdighet Attityder, värderingar och 

etik 
7K1 Förståelse för 

grundläggande 

ordbehandling, excel, 

databaser, 

informationslagring och 

hantering. 

7F1 Nå IKT effektivt med 

avseende på både tid och 

källor. 

7A1 Vara öppen för nya 

idéer, verktyg, sätt att arbeta 

på. Vara öppen för ny 

information men granska 

denna kritiskt. 

7K2 Uppmärksam på 

möjligheter givna av 

användandet av Internet och 

7F2 Utvärdera information 

och IKT verktyg kritiskt och 

kompetent. 

7A2 Använda information 

noggrant och kreativt med 

avseende på syfte och 
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kommunikation via digitala 

medier. Uppmärksam på 

skillnader mellan den 

verkliga och digitala världen.   

problemställning samtidigt 

som sekretess, privatliv och 

upphovsrätt rättigheter 

respekteras. 
7K3 Förstå både varför och 

hur medias budskap är 

konstruerade och för vilka 

syften. 

7F3 Använda IKT noggrant 

och kreativt med avseende 

på syfte och 

problemställning. 

7A3 Hantera 

informationsflöde från en 

rad olika källor med 

uppmärksamhet på och 

öppenhet inför kulturella och 

sociala skillnader. 
7K4 Kunna undersöka hur 

individer tolkar 

meddelanden olika, hur 

värderingar och synvinklar 

är inkluderade eller 

exkluderade samt hur media 

kan influera 

trosuppfattningar och 

beteende. 

7F4 Hantera 

informationsflöde från en 

rad olika källor. 

7A4 Kunna undersöka hur 

individer tolkar 

meddelanden olika, hur 

värderingar och synvinklar 

är inkluderade eller 

exkluderade samt hur media 

kan influera 

trosuppfattningar och 

beteende. 
7K5 Förstå etiska och lagliga 

aspekter av tillgång och 

användande av media. 

7F5 Tillämpa grundläggande 

förståelse för etiska och 

lagliga aspekter av 

tillgänglighet och 

användande av IKT och 

media. 

7A5 Färdighet att använda 

teknologi som ett verktyg för 

att efterforska, utvärdera, 

och kommunicera 

information med respekt för 

källor och publik. 
7K6 Förstå och veta hur man 

använder det mest lämpliga 

verktyget för att skapa 

media. 

7F6 Färdighet att  använda 

IKT och media för att 

kommunicera presentera, 

efterfråga och modellera. 

7A6 Tillämpa grundläggande 

förståelse för etiska och 

lagliga aspekter av 

tillgänglighet och 

användande av IT6. 
7K7 Förstå och veta hur man 

effektivt använder de mest 

lämpliga uttrycken och 

tolkningarna i en multi-

kulturell miljö. 

7F7 Färdighet att effektivt 

använda de mest lämpliga 

uttrycken och tolkningarna i 

en multi-kulturell miljö. 

 

 7F8 Färdighet att använda 

teknologi som ett verktyg för 

att efterforska, utvärdera, 

och kommunicera 

information. 

 

 7F9 Färdighet att använda 

digital teknik och media för 

att nå, hantera, integrera, 

utvärdera och skapa 

information för att fungera i 

en kunskapsekonomi. 

 

 7F10 Tillämpa 

grundläggande förståelse för 

etiska och lagliga aspekter av 

 

                                                 
6 Detta element är mycket likt 7F5 vilket antyder att det innehåller aspekter av både 

färdighet och attityd, värderingar och etik.  
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tillgänglighet och 

användande av IT7. 
 

7K6: ProcedurK3 talar om att använda digitala verktyg, digitala medier och 

verktyg från karaktärsämnena och KommunikationK2 ger kunskap om olika 

sätt att kommunicera med ord, bilder, ritningar gestaltningar och modeller. 

Dessa två element anser vi tillsammans ger kunskap om olika sätt och verktyg 

för att skapa media. 

 

7F3: ProblemlösningK4 relaterar problemlösning till användande av IKT i det 

att detta element talar om att kunna använda digitala verktyg och medier för att 

lösa problem. 
 

 

8. Medborgarskap – lokalt och globalt 
Tabell 16 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”Medborgarskap-lokalt och 

globalt”. För denna kompetens hittar vi inga element i de tabeller som 

extraherades från ämnesplanen och dess kommentarmaterial som ger någon 

täckning.  

 

Tabell 16: Definition av Medborgarskap - lokalt och globalt genom kunskaper, 

färdigheter och attityder, värderingar och etik. 

Kunskap Färdighet Attityder, värderingar och 

etik 

8K1 Kunskap om civila 

rättigheter, hemlandets 

grundlag och statsskick.  

8F1 Deltagande i lokala 

aktiviteter såväl som i 

beslutstagande både på 

nationell och internationell 

nivå. Röstar i val. 

8A1 Känsla av samhörighet 

med ens lokala samhälle, ens 

hemland och i världen. 

8K2 Förståelse för roller och 

ansvarsområden hos 

instutioner som är av 

betydelse för policy-skapande 

processer på lokal, regional, 

nationell och internationell 

nivå. 

8F2 Färdighet att visa på 

solidaritet genom att visa 

intresse av att hjälpa till med 

att lösa problem som påverkar 

det lokala eller nationella 

samhället.   

8A2 En vilja att deltaga i 

demokratiska 

beslutstaganden. 

8K3 Kunskap om 

nyckelaktörer på lokal och 

nationell styrandenivå; 

politiska partier och deras 

policies. 

8F3 Färdighet att interagera 

effektivt med offentliga 

instutioner. 

8A3 Benägenhet att frivilligt 

deltaga i medborgaraktiviteter 

som främjar social mångfald. 

8K4 Förståelse för koncept 

som demokrati, 

medborgarskap, och de 

8F4 Färdighet att dra nytta av 

möjligheter som ges av 

hemlandet eller internationella 

aktörer. 

8A4 Respekterar andras 

värderingar och privatliv med 

en benägenhet att agera mot 

antisocialt beteende.   

                                                 
7 Detta element är mycket likt 7F5, det är möjligt att det är ett tryckfel i 

originalpublikationen.  
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internationella uttryck som 

finns för dem. 

8K5 Kunskap om de 

huvudsakliga händelserna, 

trenderna och aktörer för 

förändring i den nationella 

historien och världshistorien 

 8A5 Accepterande av 

mänskliga rättigheter och 

jämlikhet mellan män och 

kvinnor. 

8K6 Kunskap om folkrörelser 

och kulturer over tiden runt 

om i världen. 

 8A6 Uppskattning och 

förståelse för skillnader mellan 

värderingar hos olika religiösa 

och etniska grupper. 

  8A7 Kritiskt mottagande av 

information från massmedia. 

 

9. Fritid och karriär 

Tabell 17 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”Fritid och karriär”. Bland 

de element som definierar denna kompetens är det tre stycken som täcks. Dessa 

element återfinns också i tidigare tabeller. Elementet 9F8 är i princip identiskt 

med 5K1, elementet 9F11 är samma som 5F5 och elementet 9A13 är lika med 

5A6. För en motivation till hur dessa element täcks hänvisas till respektive 

diskussion ovan. Inga andra element återfinns i Tabell 16 som har täckning i 

ämnesplanen och dess kommentarmaterial. 

 

Tabell 17: Definition av Fritid och karriär genom kunskaper, färdigheter och attityder, 

värderingar och etik. 

Kunskap Färdighet Attityder, värderingar och 

etik 

9K1 Medvetenhet om att det 

21:a århundradet är en period 

av förändrade prioriteter inom 

anställning, möjligheter och 

förväntningar. 

9F1 Färdighet att hantera olika 

roller, arbeten, 

ansvarsområden, scheman och 

kontexter. 

9A1 Vara villig att förhålla sig 

till varierande 

ansvarsområden, tidsramar 

och kontexter, vara 

uppmärksam på och acceptera 

andras styrkor. 

9K2 Förstå olika åskådningar 

och uppfattningar, speciellt i 

mångkulturella miljöer. 

9F2 Tillgodogöra sig 

återkoppling effektivt. 

9A2 Vara uppmärksam på 

möjligheter, tvetydigheter och 

förändrade prioriteringar. 

9K3 Förståelse för modeller för 

lång-, medium-, och kort-siktig 

planering samt att balansera 

långsiktiga och kortsiktiga 

mål.   

9F3 Förhandla och balansera 

olika åskådningar och 

uppfattningar för att nå 

konstruktiva lösningar. 

9A3 Använda sig av 

återkoppling, hantera både 

kritik, lovord och motgångar 

effektivt. 

9K4 Kunna identifiera och 

planera för personlig och 

professionell utveckling över 

tid och i relation till förändring 

och möjligheter. 

9F4 Färdighet att sätta upp 

både konkreta och abstrakta 

mål. 

9A4 Vara villig att förhandla 

och hantera olika åskådningar 

för att nå konstruktiva 

lösningar. 
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9K5 Kunna ställa upp och nå 

mål, även vid motgångar och i 

relation till yttre krav. 

9F5 Färdighet att balansera 

taktiska kortsiktiga mål med 

strategiska långsiktiga mål. 

9A5 Acceptera osäkerhet och 

ansvar och självreglera. 

9K6 Kunna prioritera, planera 

och hantera arbete för att nå ett 

avsett mål. 

9F6 Använda tid och hantera 

arbetsbelastning effektivt. 

9A6 Vilja att utvidga sina 

baskunskaper för att 

expandera sitt eget lärande. 

 9F7 Övervaka, definiera, 

prioritera och färdigställa 

uppgifter. 

9A7 Visa på initiativ för att 

avancera till en professionell 

nivå. 

 9F8 Veta när det är lämpligt att 

lyssna och när det är lämpligt 

att tala. 

9A8 Visa på hängivenhet för 

lärande som en livslång 

process. 

 9F9 Dra nytta av sociala och 

kulturella olikheter för att 

skapa nya idéer och förhöja 

både innovation och kvalitet. 

9A9 Uppträda på ett 

respektabelt och professionellt 

sätt. 

 9F10 Kunna ställa upp och nå 

mål, prioritera, planera och 

hantera arbete för att nå det 

avsedda resultatet även vid 

motgångar och i relation till 

yttre krav. 

9A10 Respektera kulturella 

olikheter, arbeta effektivt med 

människor från varierande 

bakgrunder. 

 9F11 Använda problemlösning 

tillsammans med andra för att 

influera och guida andra mot 

ett mål. 

9A11 Svara öppensinnat på 

olika idéer och värderingar. 

 9F12 Framhäva styrkor hos 

andra för att nå ett gemensamt 

mål. 

9A12 Visa på färdighet att: 

- Arbeta etiskt och positivt 

- Hantera tidsåtgång och 

projekt effektivt. 

- ”Multi-taska” 

- Vara pålitlig och punktlig 

- Uppträda professionellt och 

med adekvat etikett. 

- Samarbeta effektivt med olika 

arbetslag. 

- Ta ansvar för resultat 

 9F13 Inspirera andra till att 

prestera sitt bästa genom 

exempel och osjälviskhet. 

9A13 Agera ansvarsfullt med 

samhällets bästa i åtanke. 

 9F14 Demonstrera integritet 

och etiskt beteende när 

kontakter och makt används. 

 

 

10. Personligt och socialt ansvar 
Tabell 18 nedan definierar den 21ÅK kompetensen ”Personligt och socialt 

ansvar”.  
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Tabell 18: Definition av Personligt och socialt ansvar genom kunskaper, färdigheter och 

attityder, värderingar och etik. 

Kunskap Färdighet Attityder, värderingar och 

etik 

10K1 Kunskap om korrekt 

uppträdande i olika samhällen. 

10F1 Färdighet att 

kommunicera konstruktivt i 

olika situationer. 

10A1 Visa på intresse och 

respekt för andra. 

10K2 Kunskap och 

medvetenhet om koncept som 

rör individen, gruppen, 

samhället och kulturen och 

den historiska evolutionen av 

dessa koncept.   

10F2 Färdighet att skapa 

förtroende och empati hos 

andra. 

10A2 Vilja att stå emot 

stereotyper och fördomar. 

10K3 Kunskap om hur man 

bibehåller god hälsa och 

hygien för sig själv och sin 

familj. 

10F3 Färdighet att uttrycka sin 

frustration på ett konstruktivt 

sätt. 

10A3 Kompromissvillig 

10K4 Kunskap om den 

interkulturella dimensionen i 

sin egen och andras samhällen. 

10F4 Färdighet att separera sin 

professionella och privata sfär 

och motstå att föra med sig 

professionella konflikter till sitt 

privatliv. 

10A4 Ha integritet 

 10F5 Uppmärksamhet och 

förståelse för sin nations 

kulturella identitet och dess 

samverkan med andra 

nationers identiteter. Färdighet 

att förstå olika synvinklar och 

förmedla sina egna 

konstruktivt. 

10A5 Vara beslutsam.  

 10F6 Färdighet att förhandla  

 

I denna tabell återfinns elementet 10F1 som är mycket likt 4F1 varför det anses 

täckas med samma motivation. 
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 Diskussion 
I inledningen till detta arbete presenterades en så kallad wordle med ord i olika 

teckenstorlekar.  Orden beskrev förmågor som ett antal gymnasieelever ansåg 

var viktiga för att vara bra på matematik. Storleken på respektive ord var 

proportionell mot hur många elever som svarade med det ordet. I resultatet 

framträdde till exempel ett ord som ”förståelse” som återspeglar en aspekt av 

kunskap men även ett ord som ”tålamod” syntes speciellt. Tålamod återspeglar 

inte på specifik kunskap utan på ett generellt karaktärsdrag. Vi sade nu att syftet 

med detta arbete var att utreda hur så kallade generiska kompetenser 

framträder i gymnasiets ämnesplan för matematik och dess 

kommentarmaterial.  

   För att specificera en frågeställning och skapa en förförståelse för begreppet 

generiska kompetenser genomfördes en bakgrundsstudie där vi stötte på 

begreppet 21:a århundradets kompetenser. Om vi nu återvänder till den 

inledande wordle som presenterades utrustade med en vidare förförståelse av 

21:a århundradets kompetenser så kan vi göra en intressant iakttagelse. Frågan 

som ställdes till eleverna var exakt: ”Vilka förmågor tycker du är viktiga för att 

vara bra på matematik?”. Med den insikt vi nu har om generiska kompetenser 

kan vi reflektera över hur svar som ”Kvaderingsregeln”, ”PQ-formeln” och 

”Logaritmlag” som är statiska matematiska formler anses av en del elever vara 

förmågor, detta avviker från de definitioner av förmågor och kompetenser har 

sett i detta arbete. Det blir också tydligt hur väl vissa av svaren samstämmer 

med de 21:a århundradets kompetenser. Ord som framträder är ”tålamod” och 

”envishet”, vilket sys som en 21a århundradets kompetens i diskussionen om 

metakognition och däri förmåga att självreglera och att ha självdisciplin. 

   Vi diskuterade  21:a århundradets kompetenser och såg hur de kunde 

definieras utifrån tre dimensioner: kunskap, färdighet och attityder, värderingar 

och etik. Vi valde att utgå från en definition som hade gjorts utifrån en 

sammanställning av generiska kompetenser så som de uppträder i en mängd 

styrdokument i olika länder. Totalt definierades tio stycken kompetenser med 

hjälp av tabeller vilkas element tillsammans utgjorde de aspekter av kunskap, 

färdigheter, attityder, värderingar och etik som formade respektive kompetens 

Till slut formulerade vi en precis frågeställning: Hur yttrar sig de 21:a 

århundradets kompetenser i termer av de kompetenser och förmågor som 

beskrivs i ämnesplanen för matematik och dess kommentarmaterial? 

   För att kunna besvara denna fråga bearbetades ämnesplanen för matematik 

och dess kommentarmaterial, så att de förmågor som finns däri definierades 

utifrån samma nivåer som de 21:a århundradets kompetenser definierades. 

Denna bearbetning gjordes med en metod som kallas för dokumentanalys. Nu 

blev en jämförelse enklare att genomföra. I Figur 3 s.44 visualiseras det svar på 

vår frågeställning som vi kom fram till. Varje stapel representerar en 21:a 

århundradets kompetens och visar hur stor del i både procent och absolut antal  

av de delar som utgör respektive kompetens som täcks upp av ämnesplanen för 

matematik och dess kommentarmaterial. Det totala antalet delar av de 21:a 
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århundradets kompetenser som jämfördes med ämnesplanen i matematik och 

dess kommentarmaterial var 193 stycken. Vi ser att olika 21:a århundradets 

kompetenser yttrar sig olika mycket i ämnesplanen och dess 

kommentarmaterial. Speciellt så har kompetenserna ”Kritiskt tänkande, 

problemlösning och beslutsfattande”, ”Samarbete” och ”Kreativitet och 

innovation” har en täckning på runt 30%. Kompetenserna ”Medborgarskap, 

lokalt och globalt”, ”Fritid och karriär” och ”Personligt och socialt ansvar” 

däremot täcks inte eller mycket lite.  

   Vi har sett på resultatet i termer av ämnesplanens och dess 

kommentarmaterials procentuella och absoluta täckning av 21:a århundradets 

kompetenser. I inledningen sade vi att syftet med detta arbete var att skaffa en 

sådan överblick. Vi motiverade också syftet med att denna överblick skulle 

kunna användas för att ta reda på viket utrymme vi har att arbeta med 21:a 

århundradets kompetenser i en matematikundervisning som realiserar 

direktiven i styrdokumenten. För att få en full insikt om detta utrymme har 

analysen gjord i sektionen ”Analys och resultat” ovan ett värde förutom att 

konstruera visualiseringen av nämnda täckning procentuellt och absolut. Vi kan 

använda tabellerna 9 -18 på sidorna 29 – 42 genom att däri identifiera vilka delar 

av respektive 21:a århundradets kompetens vi har utrymme att arbeta med i vår 

undervisning. Denna analys avslöjar också vilka begränsningar vi står inför 

genom att visa på vilka delar av de olika kompetenserna vi har minde utrymme 

för att arbeta med.      

   Några följdfrågor då resultatet har erhållits uppkommer. Först frågar vi oss 

huruvida det är önskvärt eller viktigt att de 21:århundratets kompetenser täcks 

av de svenska ämnesplanerna och den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Den absoluta och procentuella täckningen av 21:a århundradets kompetenser 

av gymnasiets ämnesplan i matematik och dess kommentarmaterial. 

 

svenska läroplanen. Det är inte explicit uttryckt i läroplanen att de 21:a 

århundradets kompetenser skall utvecklas i undervisningen. Däremot, så 
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bedrivs i Sveriges direkta närhet inom EU-regionen en diskussion om 

nyckelkompetenser och hur dessa implementeras i undervisningen ([OJEU], 

2006). Av denna anledning anser vi att det är av värde att ha en överblick av hur 

läget ser ut i den svenska ämnesplanen för matematik. För att kunna förhålla sig 

till den internationella diskussionen på ett upplyst sätt, i det fall att i en inte allt 

för avlägsen framtid de 21:a århundradets kompetenser skulle komma att få en 

större vikt i läroplanen. Detta arbete ger en sådan överblick.       

   Vi avslutar med att kommentera på hur fortsatt forskning skulle kunna te sig.  

En fråga som man kan utgå från är huruvida den del av kompetenserna som 

täcks av ämnesplanen för matematik och dess kommentarmaterial är stor eller 

liten. För att svara på denna fråga och få en fullständig bild, hade motsvarande 

studie behövt göras för övriga ämnen och den ämnesövergripande läroplanen  

för gymnasieskolan. Först då hade en helhetsbild av hur de 21:århundradets 

kompetenser framträder i läroplanen och alla ämnen som bildar ett fullständigt 

gymnasiebetyg trätt fram. Det vore också intressant att se vilken bild som 

framträder om man betraktar olika gymnasieprogram, studieförberedande 

såväl som yrkesprogram.  

   I skrivande stund har resultatet av 2015 års PISA undersökning offentliggjorts. 

Resultatet visar på att med statistisk signifikans, så har svenska 15-åringars 

matematiska förmågor blivit bättre än vid förra mätningen (OECD, 2016). Vi 

väntar också på en sammanställning av resultatet av det så kallade 

matematiklyftet. Ett första steg för ett fortsatt arbete med matematiska förmågor 

och 21:a århundradets kompetenser kan vara att fördjupa sig i dessa två resultat 

och ta ut bäring i en relevant riktning.      
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