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Fagets formål

Eleverne skal i faget arbejdskendskab opnå kompetencer til at kunne vurdere 
karriereveje og muligheder.

Stk. 2. Eleverne skal gennem konkrete oplevelser og fordybelse tilegne sig alsidig 
viden om arbejdsmarkedet og arbejdslivet.

Stk. 3. Faget skal give eleverne viden om betingelserne på et foranderligt arbejds-
marked og i et foranderligt arbejdsliv.
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Kompetencemål

Kompetenceområde Efter 7./8./9. klassetrin

Virksomhed og arbejdsmarked Eleven kan vurdere forhold af betydning for arbejdsmarked og virksomhed.

Job og karriere Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse.
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Fælles Mål efter klassetrin

Efter efter 7./8./9. klassetrin
 
Kompetenceområde

 
Kompetencemål

 
Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål Færdigheds- og vidensområder og -mål

Virksomhed og arbejdsmarked Eleven kan vurdere forhold af  
betydning for arbejdsmarked og  
virksomhed.

Arbejdsmarkedsforhold Brancher og virksomheder

1. Eleven kan diskutere forhold og  
mekanismer af betydning for arbejds-
markedet lokalt, nationalt og  
internationalt.

Eleven har viden om arbejds- 
markedets strukturer, mekanismer og 
samfundsmæssige betydning.

Eleven kan vurdere forhold af betyd-
ning for virksomheder og branchers 
indretning og udvikling.

Eleven har viden om virksomheder, 
brancher og entreprenørskab.

Job og karriere Eleven kan vurdere vilkår og  
muligheder i erhverv og  
beskæftigelse.

Erhverv og job Arbejdsliv og karriere

1. Eleven kan vurdere betydningen af 
forskellige former for ansættelses- og 
arbejdsforhold.

Eleven har viden om ansættelses- og 
arbejdsforhold samt iværksætteri.

Eleven kan vurdere karriereveje og 
beskæftigelsesmuligheder i et  
personligt perspektiv.

Eleven har viden om karriere- og  
beskæftigelsesmuligheder på det  
nationale og det globale  
arbejdsmarked.
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