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Et yrke – en jobb. Lærer, taxisjåfør, sykepleier: Alle disse er eksempler på yrker. 

Teoretisk – mye lesing og skriving. Hvis man har teoretisk skole sitter man i klasserommet og leser og 

skriver. Man lærer ved å lese om noe, ikke ved å prøve å gjøre det. Studieforberedende VGS har mye 

teoretisk skole. Man kan si at de har mye teori. 

Praktisk – at man gjør ting. Hvis man har praktisk skole lærer man ved å gjøre det man skal lære, ikke 

ved å lese om det. Eks: Når elever er i praksis prøver de å jobbe, de har praktisk skole. På yrkesfaglig 

VGS gjør elevene mer praktiske oppgaver. 

I motsetning til – Noe motsatt, noe som ikke er det samme. Eks: Caroline valgte språk og 

samfunnsfag på VGS, i motsetning til vennene hennes som valgte realfag. 

Realfag – Fag som pleier å ha bare ett riktig svar, mange syns de er vanskelige: Matte, biologi, kjemi, 

fysikk er eksempler på realfag som er vanlig på SSP. 

SSP – studiespesialisering. En linje på videregående for elever som vil studere etterpå. Denne linja 

heter også «studieforberedende». Det betyr det samme. Mange sier bare SSP fordi det er lettere. 

En forkortelse – SSP er en forkortelse for studiespesialisering. VGS er en forkortelse for videregående 

skole. 

Å forberede seg – å gjøre seg klar. Elever på SSP forbereder seg til universitet og høyskole. Når du 

kler på deg om morgenen og pakker veska di forbereder du deg til å dra på skolen. 

Å være lei av noe – å synes noe er kjedelig, ikke ville gjøre det mer. Mange ungdommer som er lei av 

skole vil ikke gå på studieforberedende VGS fordi det er mye teori. 

En oppvekst – den tida da man er barn og lærer mange nye ting heter oppvekst. Hvis noen spør 

«Hadde du en fin oppvekst?», mener de: Hadde du det fint de årene da du var barn? 

En karriere – En karriere det er din utdanning og dine jobb-erfaringer. Mange unge tenker mye på at 

de vil ha en bra karriere. Det betyr at de jobbe seg oppover og få en fin utdanning og fine jobber. 

Realistisk – noe som faktisk kan skje, noe vi tror kan skje. Eks: Mange ungdommer tror ikke det er 

realistisk for dem å få bra karakterer i teoretiske fag, så de velger heller yrkesfag med mer praksis. 

Omsorg – å ta vare på noen, passe på noen og vise at man syns de er viktige personer. Hvis man er 

sykepleier kan man ikke bare tenke på pasientens helse, man må også gi pasienten omsorg. 

Allikevel – motsatt av det man forventer eller tenker at kommer til å skje. «Jeg trodde ikke jeg hadde 

korona, men jeg testet meg allikevel.» Hun dro på skolen allikevel (først hadde hun ikke lyst). 

Å forvente – å tro eller ville at skal skje. «Jeg forventer at du gjør lekser.» «Jeg forventet ikke at det 

skulle begynne å regne!» 

 

  


