
 
 

Arbetsmarknadskunskap i gymnasiet 

Arbetsmarknadskunskap passar utmärkt att lägga som en lektion för Samhällsorientering. 
Arbetsmarknadskunskap kan även passa bra på andra lektioner, exempelvis kan du lägga till en egen 
lektion i att öva på att skriva CV och personligt brev, efter vår lektion. På så sätt blir 
Arbetsmarknadskunskap ett bra upplägg för svenskalektioner med tydlig koppling mot läroplansmål. 

Utdrag ur läroplan för Gymnasiet 

Ur LGY 11 

2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv 

Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och 
högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet 
och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är 
särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av 
arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitet 
och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer 
har därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 
erfarenheter och kunskaper, 

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan 
ha, 

• har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till 
fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och 

• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i 
samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av 
personlig utveckling i yrket. 

  



 
 

Riktlinjer 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning, 

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, 

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och 
yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställningar 
om kön och på social eller kulturell bakgrund, 

• i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans 
personal och i samhället utanför skolan, 

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna 
har eller skaffar sig under utbildningens gång, 

• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 
arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås, 

• i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och 
kulturliv, och 

 


