
Intensivopplæring i norsk    

Målgruppe 
Tilbudet er for deltakere som har som mål å komme ut i arbeid eller gå 
videre på skole etter fullført opplæring. Det er et krav om lite fravær. 

Timeomfang 
12 uketimer  
fordelt på 3 dager 

 Organisering 
Undervisning i gruppe  
opptil 8 deltakere 

    

 

 Overordnet mål     Innhold i opplæringen     Målene er hentet fra 
 

 
 

 
A1-A2 

Målet er å bestå norskprøve 
på A2-nivå for å komme ut i 
jobb.   
Flere har B1 som sluttmål, 
men må først opp på et A2-
nivå. 

 Grunnleggende lese- og skriveopplæring 
  Systematisk arbeid med å utvide deltakers ordforråd 

og begrepsapparat  
 Innlæring og bruk av ulike lese- og læringsstrategier  
 Trening i å føre en samtale på enkelt nivå 
 Praksisnær opplæring 
 Bruk av digitale programmer vektlegges 

 

  Læreplan i norsk for voksne 
innvandrere, nivå A1-B2   

 LK20 Overordnet del – verdier og 
prinsipper for grunnopplæringen  

               
 

 
 

 
 
A2-B1 

 
Målet er å bestå norskprøver 
på minst B1-nivå.  
Ved bestått norskprøve B1 
kan man søke videregående 
opplæring.  
 
Mange arbeidsgivere krever 
bestått norskprøve B1 

 Lese- og skriveopplæring, det vektlegges øvelse i å 
skrive tekster i ulike sjangere  

 Systematisk arbeid med å utvide deltakers ordforråd 
og begrepsapparat  

 Innlæring og fleksibel bruk av ulike lese- og 
læringsstrategier  

 Øvelse i å føre samtaler, og det å kunne argumentere 
for egne synspunkter 

 Praksisnær opplæring 
 Øvelse i å bruke digitale plattformer til å levere 

oppgaver, lese tilbakemeldinger fra lærer og jobbe 
med oppgaver. 

 Læreplan i norsk for voksne 
innvandrere, nivå A1-B2   
 

 LK20 Overordnet del – verdier og 
prinsipper for grunnopplæringen 
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Norsk    
Målgruppe 
Tilbudet er for deltakere som ikke har kapasitet til så mange timer i uka. Dette 
er også et tilbud til deltakere som jobber eller som har et annet 
opplæringstilbud i tillegg. 

Timeomfang 
5-6 uketimer  
fordelt på 2 dager 

 Organisering 
Undervisning i gruppe  
fra 2-6 deltakere 

    
 Overordnet mål     Innhold i opplæringen     Målene er hentet fra 

 
 
 

 
Opp til 

A1 

Nybegynneropplæring med 
hovedfokus på muntlige 
ferdigheter. 
Målet er å tilegne seg 
norskferdigheter som er til 
nytte i den enkeltes 
livssituasjon. 

 Trening i å føre samtaler på enkelt nivå 
 Begynnende lese- og skriveopplæring 
 Systematisk arbeid med å utvide deltakers ordforråd og 

begrepsapparat  
 Trening i å bruke ulike lese- og læringsstrategier  
 Praktisk rettet opplæring 
 Temaer fra hverdagslivet 
 Bruk av digitale verktøy 

 Læreplan i norsk for voksne 
innvandrere A1 - HK-dir + 
alfabetisering 

 
 LK20 Overordnet del – verdier og 

prinsipper for grunnopplæringen 
 
 

 
 

 
 
A1-A2 

 
Målet er å tilegne seg 
norskferdigheter, muntlig, 
skriftlig og i lesing, som bidrar til 
økt selvstendighet i den 
enkeltes hverdag. 
 
 

 Systematisk arbeid med å utvide deltakers ordforråd og 
begrepsapparat  

 Trening i å bruke ulike lese- og læringsstrategier  
 Trening i å føre samtaler tilpasset ulike situasjoner 
 Praktisk rettet opplæring 
 Temaer fra hverdags- og samfunnslivet 
 Bruk av digitale verktøy 

 Læreplan i norsk for voksne 
innvandrere A1 - HK-dir 
 

 Læreplan i norsk for voksne 
innvandrere A2 - HK-dir  

 
 LK20 Overordnet del – verdier og 

prinsipper for grunnopplæringen 
A2-B1 Målet med opplæringen er å 

tilegne seg norskferdigheter for 
å kunne delta i 
arbeidslivet/videre opplæring. 

 Lese- og skriveopplæring, det vektlegges øvelse i å skrive 
tekster i ulike sjangere  

 Systematisk arbeid med å utvide deltakers ordforråd og 
begrepsapparat  

 Innlæring og fleksibel bruk av ulike lese- og 
læringsstrategier  

 Øvelse i å føre samtaler, og det å kunne argumentere for 
egne synspunkter 

 Praksisnær opplæring 
 Øvelse i å bruke digitale plattformer til å levere oppgaver, 

lese tilbakemeldinger fra lærer og jobbe med oppgaver 
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Digitale ferdigheter    

Målgruppe 
Tilbudet er for deltakere som har behov for opplæring i digitale 
ferdigheter i forbindelse med videre utdanningsløp, arbeid eller til bruk 
i hverdagen 

Timeomfang 
3 timer 

 Organisering 
Undervisning i gruppe  
fra 2-6 deltakere 

    
 Overordnet mål     Innhold i opplæringen     Målene er hentet fra 

 
 
 

 
 

Målet er å utvikle digitale 
ferdigheter som er til nytte i 
den enkeltes livssituasjon. 

 Trening i å bruke digitale verktøy til å finne, behandle og 
navigere i digitale kilder. 

 Trening i å bruke kompensatoriske hjelpemidler. 
 Trening i å bruke digitale ressurser og i å vise nettvett. 
 Trening i å kommunisere og samarbeide på digitale 

plattformer. 
 

 LK 20 og HK-dir (linker kommer) 
 LK20 Overordnet del – verdier og 

prinsipper for grunnopplæringen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob
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Matematikk    

Målgruppe 
Tilbudet er for deltakere som trenger hverdagsmatematikk, eller for 
deltakere som skal gå videre i utdanningsløpet eller ut i arbeid.  

Timeomfang 
3 - 4 timer fordelt på  
1-2 dager 

 Organisering 
Undervisning i gruppe  
fra 2 – 6 deltakere 

    

 
 Overordnet mål     Innhold og tilrettelegging i opplæringen     Målene er hentet fra 

 
 
 

 
Nivå 

1 

 
Målet er å oppnå 
grunnleggende ferdigheter i 
regning som er til nytte i den 
enkeltes hverdag. 
 

 Grunnleggende matematikkopplæring som kan 
relateres til deltakers liv og behov  

 Trening i å bruke ulike regnestrategier 
 Praktisk rettet opplæring 
 Bruk av digitale verktøy? 
 Bruk av konkreter 

 

 
 LK20 Læringsmål i regning  

 

 
 

 
 
Nivå 

2 

 
Målet er å oppnå 
matematikkferdigheter etter 
kompetansemål 2., 4. eller 7. 
trinn 

 Grunnleggende matematikkopplæring som kan 
relateres til deltakers liv og behov 

 Trening i å bruke ulike regnestrategier  
 Praktisk rettet opplæring 
 Bruk av digitale verktøy  
 Øvelse i ulike innlogginger på internett 
 Fortsatt bruk av konkreter, men mer fokus på å løsrive 

seg fra konkretene og jobbe mer abstrakt 
 

 
 LK20 Læringsmål i regning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://udeoslokommuneno-my.sharepoint.com/personal/kcjens_osloskolen_no/Documents/Standardisering%20av%20STO3/her
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/1b6e2c7cb20e4609997b1f28f6f7df39/laringsmal_regning.pdf
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Engelsk    

Målgruppe 
Tilbudet er for deltakere som har behov for engelsk for videre 
utdanningsløp, arbeid eller til bruk i hverdagen 

Timeomfang 
3 timer 

 Organisering 
Undervisning i gruppe  
fra 2 – 6 deltakere 

    

 

 Overordnet mål     Innhold og tilrettelegging i opplæringen     Målene er hentet fra 
 

 
 

 
 

 
Målet er å oppnå ferdigheter 
i engelsk etter 
kompetansemål 2., 4. eller 7. 
trinn 

 Engelskopplæring på grunnskolens område 
 Bruk av digitale programmer/ressurser/hjelpemidler 

vektlegges 
 Innlæring og bruk av ulike lese- og læringsstrategier  
 Øvelse i å skrive formelle og uformelle tekster 

tilpasset ulike behov 
 Muntlig trening tilpasset ulike situasjoner 

 
 

 LK20 Læreplan i engelsk 
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