
 

 

 

Youthpass - Nyckelkompetenser 
 

 

1. Kompetens att fungera i olika språk- och kulturmiljöer (Multlingual competence) 
2. Självkännedom, interaktions- och inlärningskompetens (Personal, social and learning 

to learn competence) 
3. Medborgarkompetens (Citizenship competence) 
4. Företagarkompetens (Entrepreneurship competence) 
5. Kulturkännedom och konstnärligt uttryck (Cultural awareness and expression 

competence) 
6. Digital kompetens (Digital competence) 
7. Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens (Mathematical competence 

and competence in science, technology and engineering) 
8. Kommunikationskompetens (Literacy competence)  

 

Beskrivning av nyckelkompetenserna: 

1. Kompetens att fungera i olika språk- och kulturmiljöer 
 

Den här kompetensen avser förmåga att förstå och uttrycka tankar, känslor och fakta muntligt 

och skriftligt i olika situationer enligt egna behov. Kommunikation på främmande språk 

förutsätter också bland annat förmåga till medling och interkulturell förståelse. 

2. Självkännedom, interaktions- och inlärningskompetens 

 
Den här kompetensen avser förmåga att förstå sig själv, ha kontroll över sin tidsanvändning, 

kunna hantera information, arbeta konstruktivt tillsammans med andra, vara ihärdig och ha 

kontroll över sitt lärande och sin karriär. Det här inbegriper förmåga att tåla osäkerhet och 

komplicerade saker, lära sig inlärning, förmåga att ta hand om sitt fysiska och psykiska välmående 

samt sin fysiska och psykiska hälsa och förmåga att leva ett hälsosamt och organiserat liv, förmåga 

att tänka sig in i andras situation och hantera konflikter på ett sätt som tar hänsyn till och stöttar 

andra. 

 
 

3. Medborgarkompetens 

 
Medborgarkompetens innebär förmåga att vara en ansvarsfull medborgare och delta fullvärdigt i 

samhället och det sociala livet, vilket bygger på förståelse av samhälleliga, ekonomiska, juridiska 

och politiska begrepp och strukturer samt globala utvecklingstrender och hållbar utveckling. 



 

4. Företagarkompetens 

 
Den här kompetensen innebär förmåga att gripa chanser och idéer och omvandla dem till 

handling. Det inbegriper kreativitet, kritiskt tänkande, initiativförmåga, förmåga att skapa nytt och 

lösa problem samt förmåga att planera och leda samarbetsprojekt med kulturellt, samhälleligt och 

ekonomiskt värde. 

 
5. Kulturkännedom och konstnärligt uttryck 

 
Den här kompetensen avser förmåga att förstå och värdesätta hur tankar och betydelser uttrycks 

kreativt och kommuniceras i olika kulturer och med olika konstnärliga eller andra medel. Det här 

inbegriper förmåga att förstå, utveckla och uttrycka egna tankar samt erfarenhet av den egna 

situationen eller rollen i samhället på olika sätt och i olika sammanhang. 

6. Digital kompetens 
 

Digital kompetens innebär förmåga att använda digital teknologi säkert, kritiskt och ansvarsfullt för 

lärande, arbete och samhällsengagemang. Det här inbegriper datahanteringsförmåga, 

kommunikation och samarbete, mediekompetens, produktion av digitalt innehåll (inklusive 

programmering), säkerhet (inklusive digitalt välmående och datasäkerhet), upphovsrättsfrågor, 

problemlösning och kritiskt tänkande. 

7. Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens 

 
Matematisk kompetens innebär förmåga att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande och 

matematisk slutledningsförmåga för att lösa olika vardagliga problem. Matematisk kompetens 

inbegriper också förmåga och färdighet att använda matematiska tänke- och presentationssätt 

(figurer, modeller, strukturer, tabeller). Vetenskaplig kompetens innebär förmåga och färdighet att 

identifiera problem och göra bevisbaserade slutledningar utgående från tillgängliga data och 

metoder. 

8. Kommunikationskompetens 

 
Kommunikationskompetens innebär förmåga att uttrycka tankar, känslor och fakta muntligt och 

skriftligt (lyssna, tala, läsa och skriva, använda visuella, audio- och digitala material) och förmåga 

att umgås med andra kreativt och enligt sammanhanget i olika situationer. 

 

 
(Utbildningsstyrelsen 5.9.2019) 


