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Bonusoppgaver
Quiz Nyttig på nett

• søk i artikler
• om videregående

utdanningsprogram
1 Hvor mange år går du 

på skole hvis du tar en 
yrkesfaglig utdanning?

A
B 
C 

vanligvis 2 år
vanligvis 4 år
vanligvis 3 år

2 Hvor mange utdannings-
program (inkl. stud.spes 
med formgivningsfag) er det 
i videregående skole?

A
B 
C 

10
15
13

3 Du kan ta y-veien
hvis du

A
B 
C 

Ikke vet hvilket yrke du vil ha
Er privatist
Vil bli ingeniør

4    Utdanning.no er en 
nettportal som gir 
informasjon om blant 
annet

A
B 
C 

Realfaglige yrker og utdanninger
Eksamensoppgaver
Resultatene fra sist skolevalg

5 Hvilke tre fag er felles 
for alle elever det første 
året i videregående skole?

A
B 
C 

Engelsk, religion og norsk
Fremmedspråk, matematikk og fysikk
Matematikk, naturfag og norsk

6 Yrkesfaglig utdannings-
program fører til 
bestemte yrker som

A
B 
C 

Veterinær
Lærer
Vekter

7 Hvor mange yrkesfaglige 
program finnes?

A
B 
C 

3
9
10

8 Hvis jeg tar «teknikk og 
industriell produksjon» 
(TIP) kan jeg velge 
mellom mer enn

A
B 
C 

50 yrker
10 yrker
25 yrker

9 Hva er en lærling? A
B 
C 

En som lærer et praktisk yrke i en bedrift/virksomhet
En som er student 
En som liker å lære

10 Hva er fag-/svenneprøve? A
B 
C 

En avsluttende prøve i et av fagene på Vg1
Avsluttende prøve for en lærling
En prøve innen sveiserfaget

På TIP jobber du med blant annet metall

http://utdanning.no/tema/utdanning/videregaende
http://utdanning.no/sok#fq={!tag=ss_menu_1}ss_menu_1%3Ad_artikkelmeny
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Bruk utdanning.no og finn ut hva som er sant og hva som er usant.

1 Ungdomsrett betyr at jeg som ungdom har krav på studielån.       Sant

      Usant
2 Det er ingen forskjell hvordan man tar fagbrev og svennebrev.       Sant

      Usant
3 Jeg kan søke en landslinje som ikke finnes i mitt fylke.       Sant

      Usant
4 Jeg trenger ikke realfag for å komme inn på medisinstudiet.       Sant

      Usant
5 Jeg må gå på studiespesialiserende utdanningsprogram for å bli in-

geniør.
      Sant

      Usant
6 Hvis jeg velger «elektro» kan jeg bli heismontør.       Sant

      Usant
7 Etter 2 år med yrkesfaglig utdanningsprogram kan jeg ta påbygging til 

generell studiekompetanse på vg3.
      Sant

      Usant
8 Et fagbrev gir meg generell studiekompetanse.       Sant

      Usant
9 De fleste studier på høgskole og universitet krever ikke spesiell studie-

kompetanse, men generell studiekompetanse.
      Sant

      Usant
10 Et fagbrev er et bevis på at jeg har fullført yrkesfaglig opplæring.       Sant

      Usant

Sant eller usant?

Medier og kommunikasjon er ett av mange utdanningsprogram du kan velge på videregående skole.

http://utdanning.no/
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1 Hvor er den folkehøgskolen 
som ligger nærmest der du 
bor?

2 Hva er forskjellen på en 
kristen og en frilynt folke-
høgskole?

Folkehøgskole - noe for meg?

Bruk utdanning.no og finn 
informasjonen du trenger for å 
svare på spørsmålene

3 Hvor gammel må du være for å gå på folkehøgskole?

4 Hva koster det å gå på folkehøgskole?

5 Får man tilleggspoeng av å gå på folkehøgskole?

Illustrasjon: Lars Bjarte Myren

http://utdanning.no/

	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	5: Off
	A: Off
	B: Off
	C: Off
	D: Off
	E: Off
	F: Off
	G: Off
	H: Off
	I: Off
	J: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


