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Det er jul om tre uker, og Maya må snart velge yrke og dermed hvilket 
Vg2-programområde hun skal søke etter Vg1 Helse- og oppvekstfag. Så 
langt i skoleåret har hun utforsket flere yrker. Hun har fått mye 
informasjon om de ulike yrkene. Hun har vært i praksis og intervjuet 
flere ulike yrkesgrupper, men hun er fortsatt usikker. Hva skal hun 
velge?

«Tenk med hjertet», sier faren hennes. Men hva betyr det egentlig? 
«Sjekk hva lønna er», sier søstera hennes, som er lege. «Og arbeid s-
tida. Får du 100 % stilling, eller må du jobbe deltid?» Venninna Eva 
som er hudpleier, foreslår hudpleier eller fotterapeut. «Det vil du passe 
kjempegodt til! Og så kan vi åpne en klinikk sammen! Tenk så gøy!»

Maya er forvirret: «Hvem skal hun høre på? Hva er viktigst? Og vil 
hun egentlig jobbe i helsesektoren? Hva med oppvekstsektoren – er 
det en mulighet?»

Eksempel

I dette kapitlet skal du lære
· hvilke yrker du kan utdanne deg til etter Vg1 Helse- 

og oppvekstfag
· hvilke arbeidsoppgaver du må utføre i de enkelte 

yrkene
· hvilke evner, egenskaper og holdninger du må ha i 

de ulike yrkene
· hva du bør reflektere over når du skal velge yrke
· hvordan helse- og oppvekstsektoren er bygd opp

Fra læreplanen
Eleven skal kunne gjøre greie for hvordan helse- og 
oppvekstsektoren er organisert og reflektere over eget 
yrkesvalg.

Y1

Yrkene i helse-  
og oppvekstfag1

› reflektere = tenke 
over

› sektor = område

1 Hva kan du fra før?
a Hva synes du Maya skal gjøre? Hvem bør hun lytte til? Og hva 

betyr det å «tenke med hjertet»?
b Hva kan du allerede nå om de 11 yrkene du kan velge etter Vg1? 

Og hva kan du om helsesektoren og oppvekstsektoren? Del 
tanker i klassen.

c TENK KRITISK Er du enig i at det er viktig å tenke med hjertet? 
Diskuter i klassen.

2 Å utforske yrkene
Tenk tilbake på 10. klasse da du skulle søke på videre gående 
skole. Hva utforsket du den gangen? Hva gjorde at du bestemte 
deg? Nå skal du velge yrke: Hva vil du utforske nå, og hvordan vil 
du gjøre det? Snakk sammen i klassen.

3 Valg av yrke
Hva er det viktig å tenke på når du skal velge yrke? Sett inn i 
tankekartet under.

Valg av yrke

› utforske = studere 
grundig, lære å kjenne


