
Digitale ferdigheter: Yrker og lønn 

1. Logg deg på med eget brukernavn og passord.
2. Åpne en internettleser som for eksempel Google Chrome

eller   Internet Explorer.
3. Skriv inn i søknadsfeltet: utdanning.no
4. Forsikre deg om at du er på riktig nettsted.

MÅL:  
• Å kunne lese om utdanninger og yrker på utdanning.no

• Å kunne finne fram til spesifikke tema som lønn i hvert yrke.

• Å navigere og lese av tall i et større skjema.

• Å finne utdanninger som er relevante for deg.

• Å gå fram og tilbake i nettleseren.

• Å analysere og vurdere om det er riktig informasjon

Oppgave 1: 
Du skal undersøke nettsida og forholde deg til ulike yrker og lønn. 
Denne oppgaven skal ta ca 45 minutter. 

Skriv svaret ved siden av spørsmålet. 

Lønn:

1. Hvor mye tjener man som helsefagarbeider i det offentlige per år hvis
man er mann?

2. Hvor mye tjener en mannlig frisør i måneden?
3. Hva tjener en kvinnelig kokk i året?
4. Hva tjener lærere?
5. Hvem har høyest lønn av sykepleier, elektriker og servitør?
6. Hvem har lavest lønn av bioingeniør, bibliotekar og IT-konsulent?
7. Hvem tjener minst av prest og byggingeniør?
8. Hvem får best lønn av sykepleier og barnehagelærer i offentlig sektor?
9. Hva er lønnsforskjellen mellom en barnehageassistent og en

barnehagelærer? Synes du det er rettferdig?
Skriv 2 setninger.
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Oppgave 2:

1. Gå inn på lista over 600 yrker på utdanning.no
2. Velg et yrke som begynner på B eller H. Hvilken

velger du?
3. Se videoen og skriv ned 5 ord som kjennetegner

dette yrket.
4. Skriv ned 5 egenskaper som du tenker er nært

dette yrket.
5. Skriv ned 5 verb du tenker er viktig for dette yrket.
6. Skriv ned 2 fordeler ved dette yrket.
7. Skriv ned 2 ulemper.
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