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for meg?
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Hva er realfag?

Matematikk

Biologi Astronomi Geofag IT

Fysikk Kjemi

Realfag

Realfag er en samlebetegnelse på fag som matematikk, biologi, 
fysikk, kjemi, geofag, informasjonsteknologi og astronomi. På  
ungdomsskolen heter realfagene enten «mate matikk» eller  
«naturfag», og du kan velge valgfag som «teknologi i praksis»  
eller «forskning i praksis». Når du studerer en eller flere av disse 
fagretningene på et universitet eller en høgskole, får du en real-
faglig utdannelse. Den raskeste veien til en utdanning i realfag  
får du ved å velge studiespesialisering med fordypning i realfag  
på videre gående. Du kan også velge yrkesfag på videre gående,  
og likevel bli ingeniør etter hvert. 

Med realfag har du mulighet til å studere og jobbe med alt fra 
mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller rom-
fart – for å nevne noe. Realfag byr på mange muligheter. Samtidig 
gir det mulighet for å gjøre det som er til det beste for deg og 
meg, samfunnet rundt oss og kloden vi bor på. 

Bachelor 
i realfag/teknologifag

Bachelor 
i ingeniørfag

Grunnskole

Studieforberedende 
utdanningsprogram

Tekniske og 
allmenne fag (TAF)

Opplæring 
i bedrift

(Fagbrev)

2 år

Påbygging

1 år
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2-årig Master 
i realfag/teknologifag

Tresemester-
ordning

Yrkesfaglig 
utdanningsprogram

Integrerte masterstudier
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GJENNOMFØRING
Bruk pc/nettbrett/mobiltelefon og ta testen. Det tar ca. 15  
minutter. Husk å lagre eller sende resultatet til deg selv slik at  
du kan ta vare på svarene. 

Dersom det er vanskelig å finne et yrke innenfor arbeidsområdene 
du fikk anbefalt i utdanningstesten, kan du bruke eksempelarket 
som ligger på de siste sidene i dette heftet.

Lurer du på hvem du er og 
hva du skal bli?

Testen forteller noe om ulike sider ved personligheten din, hvor-
dan du lærer best og hvilke arbeidsområder innen realfag som 
kan passe for deg.

Det kan være mange hensyn å ta når du skal velge studie. 
Utdannings testen gir deg ikke en fasit på hva du bør bli, men du  
får kanskje noen nye ideer og tanker rundt hvilke studieretninger 
og yrker som kan passe for deg.

Personlighetstype

Yrkesinteresser

Læringsstil

Faginteresser

Utdanningstesten er utviklet for å vise deg mulighetene som 
finnes innenfor realfag. Den er delt inn i fire deler: 

Oppgave 1

Les gjennom svarene som testen gir. Hva synes du stemmer best 
med hvordan du er? Presenter resultat ditt for de andre i gruppa 
og diskuter hverandres resultater. 

Notater



8 9

UNDERVISNINGSOPPLEGG I FAGET UTDANNINGSVALG ELEVVERSJON

Oppgave 2

Finn informasjon om ett av yrkene/arbeidsområdene der du har 
høyest score (del 2, dine yrkesinteresser, se på de ulike grafene). 
Hva ville du valgt? Hvorfor tror du at du passer til akkurat dette 
arbeidsområdet? Presenter svaret ditt for de andre i gruppen,  
og diskuter.

Notater

I oppgave 2 valgte du et yrke. Hvilke fag på videregående kan du 
ta for å ha mulighet til å arbeide med dette?

Ekstraoppgave/hjemmearbeid

Notater
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Besøk av rollemodell

Her kan du notere ned spørsmål du har til rollemodellen.

Spørsmål

TIME 3
Etterarbeid etter besøk  
av rollemodell
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15

Klassen din hadde nylig besøk av en rollemodell – altså en  
person som har studert realfag og har et realfaglig yrke. Dere skal  
nå reflektere rundt rollemodellens valg av utdanning og yrke, og 
prøve å finne ut hvilke realfaglige arbeidsplasser og yrker dere kan 
finne i nær miljøet deres.

Etterarbeid etter besøk  
av rollemodell

Hvilken utdanning har rollemodellen?

Hva virket spennende med yrket  
til rollemodellen?

Hvilken jobb har rollemodellen?

Finn 2 ting som er bra med rollemodellens yrke,  
og 2 ting du ikke liker så godt med denne jobben.

Kunne du tenkt deg å ha en slik type jobb selv?
Hvis ja:  Hvorfor har du lyst på en sånn jobb?
Hvis nei:  Hvorfor passer ikke denne jobben til deg?
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Du skal nå finne frem til 5 ulike arbeidsplasser i nærmiljøet som 
bruker realfag i jobbhverdagen. Skriv ned navn, hjemmeside-
adresse, hva de jobber med og hvordan de bruker realfag i  
arbeidet. Bruk skjemaet på side 17.    

HVORDAN FINNE BEDRIFTER I NÆRMILJØET?
På velgriktig.no/realfags-yrker finner du oversikt over realfags-
yrker. Finn frem til yrker som du synes virker spennende. 

Når du har funnet et yrke trykker du på lenken som peker til 
utdanning.no (den finner du nederst på nettsiden). Når du har 
trykket på yrket leser du gjennom teksten før du går inn på  
«Arbeidsmarked» for å finne en bedrift i ditt fylke som bruker  
den yrkeskategorien som du har valgt. 

Om du er usikker, kan du gjerne ringe til bedriften og spørre.
Tips: realfags- og teknologiyrker finner vi innenfor et bredt  
spekter av arbeidsplasser, f.eks. også innen kommunal og  
offentlig sektor, helsevesen, i skolen, hos tannlegen osv. 

En bedrift i ditt nærmiljø kan 
bli din fremtidige arbeidsplass. 
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1884 

Norske kvinner får 
en lovfestet rett til 
å ta eksamener ved 
universitetet.

1913 

Norske kvinner får 
allmenn stemmerett.

1950 

De fleste norske 
kvinner er hjemme 
mens mannen jobber.

1970 

Kvinnene i Norge 
gjør sitt inntog i 
utdanningssystemet, 
i arbeidsmarkedet 
og i politikken.

D.D. 

I dag tar flere jenter 
enn gutter høyere 
utdanning, men det 
er fortsatt store 
kjønnsforskjeller 
innenfor ulike 
studieretninger. 

Utdanningsvalg og kjønn

Notater Notater
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Norge er et av landene i verden med høyest 
yrkesdeltagelse for kvinner - over 70% av norske 
kvinner er i lønnet arbeid. Vi har dessuten høy 
grad av likestilling generelt i samfunnet. 

Det norske arbeidsmarkedet er likevel sterkt 
kjønnsdelt, både ved at kvinner og menn fort-
satt i betydelig grad velger ulike utdanninger  
og ved at de arbeider i ulike yrker og næringer.

Det siste tiåret har kvinner nærmet seg de 
tradisjonelt mannsdominerte yrkene, ved å  
velge fag innen medisin, juss og økonomi.  
Det er likevel langt igjen før kjønnsubalansen  
jevnes ut, f.eks. innen realfagene.

I Norge har vi altså høy grad av likestilling  
generelt i samfunnet, vi har høy yrkesdeltagelse  
for kvinner men vi har likevel et sterkt kjønns-
delt arbeidsmarked. Dette omtales som det  
norske likestillingsparadokset.

Skriv ned 3 egenskaper/karakteristikker du 
tenker er typisk for jenter, og gjør tilsvarende for 
gutter. Skriv ned disse egenskapene på hver sin 
postit-lapp, del tavla i to og heng opp de ulike 
lappene på hver sin halvdel av tavla.

Har dette noe å si for hvilke yrker jenter og 
gutter velger? Finn tre yrker du mener er typiske 
gutteyrker og typiske jenteyrker. Skriv svarene 
dine på postit-lapper, og heng opp på tavla på 
hver sin halvdel.
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Eksempelark:	Fagretninger/utdanninger	tilhørende	arbeidsområder

	
	
Innledning	
I	utdanningstestens	resultat	presenteres	et	søylediagram	med	forslag	til	arbeidsområder	som	kan	
passe	han/henne	som	har	gjennomført	testen.	I	denne	oversikten	har	vi	satt	opp	eksempler	på	
hvilke	fagretninger/utdanninger	man	kan	ta	for	å	få	jobb	innenfor	disse	arbeidsområdene.	Det	finnes	
ingen	fasit,	dette	er	forslag	som	kan	hjelpe	elevene	på	vei	i	elevoppgaven(e).	Det	er	også	verdt	å	
nevne	at	innenfor	hvert	fag-	og	utdanningsområde	finnes	det	utallige	muligheter	for	spesialisering	
innenfor	ulike	retninger.		
	

Arbeidsområder	og	fagretninger/utdanninger	innenfor	realfag/teknologi	

Teknisk/	teoretisk	utviklingsarbeid	•	Realfaglig	forskning	•	Teknologisk	strategiarbeid	•	
Kvantefysikk	•	Biokjemi•	Astronomi	•	Science	fiction,	framtidsforskning	•	Arkitekt	•	Teknisk	
design	•	Sannsynlighetsberegning	

Eksempler	på	konkrete	fagretninger/utdanninger	innafor	foreslåtte	arbeidsområder:		

>	Datateknikk	og	informasjonsvitenskap,	fysikk,	kjemi,	biologi,	astronomi,	teknisk	kybernetikk,	
produktutvikling,	materialer,	geologi,	konstruksjonsteknikk,	matematikk,	prosessteknologi	
	

Fagjournalistikk	•	Informasjonsformidling	•	Samfunnskontakt	•	Kundekontakt	•	
Kommunikasjon	•	Omstilling	og	endringsprosesser	•	Personalarbeid	•	Motivasjonsarbeid	
bærekraftig	teknologibruk	•	Realfagslærer	•	Teknisk	innholdsutvikling	•	Storytelling	for	

spillutvikling	

Eksempler	på	konkrete	fagretninger/utdanninger	innafor	foreslåtte	arbeidsområder:		

> Datateknologi	og	informasjonsvitenskap,	elektronikk,	HMS,	matematikk,	telekommunikasjon,	
lærerutdanning	
	

Teknisk	estetikk/formgiving	•	Gi	funksjoner	en	god	form	•	Forbrukerorientert	designarbeid	•	
Teknisk	nytenking/utvikling	•	Teknologiskbistandsarbeid	•	Økologisk	løsningsteknologi	•	
Teknologi	for	sykdomsbekjempelse	•	Kunst	og	kulturens	grensesnitt	til	realfagene	

Eksempler	på	konkrete	fagretninger/utdanninger	innafor	foreslåtte	arbeidsområder:	

>	Industriell	design,	produktdesign,	maskin,	konstruksjonsteknikk,	byggingeniør,	datateknologi,	
energi,	elkraftteknikk,	bioteknologi,	bioingeniør,	fornybar	energi	
	

	

	

•		

•		

•		
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Omsorgsteknologi	•	Ergonomi	•	Helseteknologi	•	Drift	av	servicesystemer	•	Teknisk	
kundeservice/support	•	Kundeoppfølging/opplæring	•	Forbrukerempati	•	Menneske-
maskinproblematikk	

Eksempler	på	konkrete	fagretninger/utdanninger	innafor	foreslåtte	arbeidsområder:	

>	Teknisk	kybernetikk,	datateknikk	og	informasjonsvitenskap,	kommunikasjonssystemer,	maskin,	
produktdesign,	medisin,	matematiske	fag,	bioingeniør,	elektronikk,	kunstig	intelligens,	
produksjonsteknikk,	biologi,	farmasi,	informatikk,	ortopediingeniør,	radiograf	
	

Håndverksfag	•	Tekniske	fag	med	krav	til	fysiske	løsninger	•	Arbeid	på	tekniske	anlegg	•	
Mekanisk	tekniskarbeid	•	Overføre	teori	til	praktisk	arbeid	•	Maskinoperatør	•	
Produksjonsansvarlig	•	Resultatorienterte	oppgaver	•	Prosjektorientertarbeid	

Eksempler	på	konkrete	fagretninger/utdanninger	innafor	foreslåtte	arbeidsområder:	

>	Byggingeniør,	maskiningeniør,	konstruksjonsteknikk,	produktutvikling	og	produksjon,	
petroleumsteknologi	
	

Teknisk/	praktisk	engineering	•	Mekanisk/	teknisk	problemløsning	•	Salgsingeniør,	
kundeoppfølging	•	Administrativ	teknisk	ledelse	•	Produksjonsteknologi	og	automatisering	•	
Effektivisering	og	produktforbedring	•	Industrialisering	•	Markedstilpasning	av	produksjon/	
produkt	•	Utarbeidelse	av	prosedyrer	

Eksempler	på	konkrete	fagretninger/utdanninger	innafor	foreslåtte	arbeidsområder:	

>	Kjemisk	prosessteknologi,	marin	teknikk,	produksjonsteknologi,	automatisering,	produktutvikling,	
industriell	økonomi,	materialteknikk,	datateknikk,	programmering,	konstruksjonsteknikk,	satellitt-
teknologi	
	

Vedlikehold	av	tekniske	systemer	•	Teknisk	revisjon	og	rutiner	•	Ansvar	for	logistikk	og	
vareflyt	•	Kvalitetskontroll	•	Økonomikontroll	av	produksjon	•	IKT-arbeid	•	
Programmering/systematisering/organisering	•	Teknisk	dokumentasjon	

Eksempler	på	konkrete	fagretninger/utdanninger	innafor	foreslåtte	arbeidsområder:	

>	Logistikk,	datateknologi,	industriell	økonomi,	telematikk,	automasjon,	matematikk,	
programmering,	maskiningeniør,	satellitt-teknologi,	kommunikasjonssystemer,	informatikk	
	

Nytteorientert	teknisk	forskning	•	Teoretisk	teknisk	beregning/analyse	•	Bruk	av	matematiske	
modelleringsmetoder	•	Matematisk	analyse	•	Kybernetikk	•	Reguleringsteknikk	•	
Systemutvikling	•	Teoretisk	fysikk	•	Meteorologi	•	Geologi	•	Nanoteknologi	

Eksempler	på	konkrete	fagretninger/utdanninger	innafor	foreslåtte	arbeidsområder:	

>	Matematikk,	fysikk,	teknisk	kybernetikk,	datateknologi,	materialer,	nanoteknologi,	astronomi,	
meteorologi,	industriell	økonomi,	kjemi,	petroleumsteknologi,	informatikk.	
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