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Utdanning og kvalifisering 
Tett på læreplanen 
Temaet Utdanning og kvalifisering er knyttet både til opplæringsdomenet og arbeidslivsdomenet i 

læreplanen. Det en nær sammenheng mellom utdanning, kvalifisering og arbeid, og i dette temaet 

jobber deltakerne blant annet med hvilke ønsker og mål de har for opplæringen, hvilken utdanning 

og kompetanse de har per i dag, og hvilke mål de har for framtiden. 

 

Nivå A1 
Fra opplæringsdomenet bidrar temaet til å dekke følgende punkter: 

• norskkurs, skolehverdag og arbeidsmåter 

• tidligere utdanning og utdanningsønsker  

Og fra arbeidslivsdomenet bidrar temaet til å dekke følgende punkter: 

• arbeidserfaring 

• ønsker om arbeid i Norge 

 

Nivå A2 
Fra opplæringsdomenet bidrar temaet til å dekke følgende punkter: 

• skolen i Norge, skolefag og arbeidsmåter 

• samarbeid skole – hjem 

• utdanningsmuligheter i Norge 

• læringsplattformer 

Og fra arbeidslivsdomenet bidrar temaet til å dekke følgende punkter: 

• yrkesmuligheter i Norge 

• jobbsøking og CV 

• jobbintervjuets rolle 

I tillegg bidrar temaet Utdanning og kvalifisering til å dekke disse kompetansemålene: 

• kan fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker på en enkel måte 

• kan i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person, når det 

snakkes langsomt og tydelig på et direkte og ikke altfor vanskelig språk 

• kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og arbeidserfaring, både på papir 

og digitalt 

• kan skrive en enkel CV 
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Sentralt innhold i deltemaene 
Nedenfor følger en kort oversikt over sentrale læringsmål og grammatiske emner som Min norsk 

legger opp til å jobbe med i hvert av de tre deltemaene. Tekstbøkene, arbeidsbøkene og Smart Øving 

bidrar hver på sin måte til at deltakerne får jobbet med dette lærestoffet.  

I Smartboka, den digitale utgaven av tekstboka, kan deltakerne lytte til alle tekstene. Smartbok A1 for 

spor 1– 2 inneholder i tillegg egne lyttetekster – dialoger – til utvalgte bilder.  

I Smart Tavle finner du også tekstbøkene med innspilt lyd, arbeidsbøkene samt et rikholdig tavlerom 

med bilder, konkreter og aktiviteter til bruk i klasserommet.  
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Skole og norskkurs 
Mål og vektlegging  
På A1-nivå av Skole og norskkurs skal deltakerne for det første jobbe med å utvikle et ordforråd 

knyttet til hverdagen på norskkurs. Det handler blant annet om å lære ord for arbeidsmåter, 

språkferdigheter og redskaper de bruker i hverdagen i klasserommet. En første start på dette får 

deltakerne allerede i deltemaet En ny start i Kom i gang-delen. I Skole og norskkurs får de repetert og 

jobbet videre med dette. 

For det andre legger Min norsk vekt på å utvikle læringsstrategier og å skape økt bevissthet om når 

og hvordan deltakerne kan lære norsk. Læring skjer ikke kun i klasserommet – læring skjer også 

gjennom jobb og praksis, og læring kan skje gjennom å bruke norsk i fritiden. «Hvor lærer du 

norsk?», «Hvordan lærer du norsk?» og «Hva gjør du for å lære bedre?» er derfor spørsmål Min 

norsk stiller i tekstene på A1. Gjennom bilder og konkrete eksempler fra hovedpersonene får 

deltakerne hjelp til å reflektere rundt og si noe om hvordan de selv lærer norsk. 

På A1-nivå er timeplanen den viktigste autentiske leseteksten fra skolehverdagen å jobbe med, men 

det er viktig å være bevisst på at det lokalt kan det være ulike typer informasjon fra skolen som 

deltakere må forholde seg til allerede fra starten av norskopplæringen. Disse kan det være behov for 

å bruke tid på. Min norsk legger også vekt på at deltakerne skal lære fraser som de trenger i 

skolehverdagen for å gi uttrykk for at de ikke forstår, eller for å be om hjelp eller modifisering av 

språket. 

På A2-nivå kommer det samfunnsorienterende perspektivet tydelig inn. Deltakerne skal lære både 

om skolesystemet og utdanningsmuligheter i Norge, om samarbeid mellom hjem og skole og om 

læringsplattformer. Dette bør forankres lokalt gjennom at de lærer å bruke den læringsplattformen 

som brukes i kommunen de selv bor.  

Emnene er aktuelle både med tanke på deltakernes egen opplæring og på skolegangen for eventuelle 

barn. Min norsk legger vekt på å støtte deltakerne i rollen som foreldre ved at de lærer om de 

forventningene skolen stiller til foreldrene, og ved å jobbe med autentiske tekster fra skolen til 

hjemmet, for eksempel informasjon om utviklingssamtale.  

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Startsiden gir noen glimt fra hverdagen for deltakere på norskkurs og viser ulike arbeidsmåter både i 

klasserommet og hjemme. Hovedbildet viser klassen til Selam som har stasjonsarbeid. En gruppe av 

deltakerne jobber med å lese en tekst (foran); gruppen til Selam har en samtaleaktivitet der læreren 

er med som støtte (i midten); noen deltakere sitter med hodetelefoner og jobber med oppgaver ved 

datamaskinene; og to av deltakerne jobber med en skriveoppgave. Til sammen viser bildet alle 

språkferdighetene lytte, snakke, samtale, lese og skrive. Dette er viktige ord å lære på A1-nivå. 

På de små bildene ser vi Amirs klasse i en aktivitet der de både samtaler og skriver, vi ser Amir som 

gjør en skrivelekse hjemme og Wioletta som bruker ordboka på nett mens hun sitter hjemme og 

jobber.  
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Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. Gode spørsmål å ta utgangspunkt i 

er: Hva gjør de? Hvor er de? Hva ser du? Slik kan klassen få satt ord på både arbeidsformer og 

redskaper de bruker for å lære norsk. De aktiverer ordforrådet sitt og lærer kanskje også nye ord som 

de vil møte i tekstene i deltemaet. 

  
 

Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære ord og uttrykk for å lære norsk 

• å snakke om læring 

• å si ifra og å spørre når man ikke forstår 

• å snakke om mål for norskkurset og for framtiden 

A2  

• å lære ord og uttrykk for skolesystemet i Norge 

• å lære ord og uttrykk for å lære norsk 

• å snakke om læring 

• å snakke om mål for norskkurset og for framtiden 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå noen ord knyttet hverdagen på norskkurs  



  Utdanning og kvalifisering 
 

  

• å lese og forstå en timeplan/kalender 

• å lese og forstå noen enkle tekster knyttet til hverdagen på norskkurs 

A2  

• å lese og forstå en ukeplan 

• å lese og forstå informasjon fra skolen, f.eks. innkalling til utviklingssamtale 

• å lese og forstå en tekst om samarbeid mellom hjem og skole 

• å lese og forstå en enkel faktatekst om utdanningsmuligheter 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv fra skolehverdagen, f.eks.: bilde, nettbrett, lekse, oppgave, ord, setning 

• verb i presens, bl.a.: lærer, leser, hører, skriver, snakker, husker, øver, samarbeider, hjelper 

• ordstilling i enkle spørsmål med og uten spørreord 

• ordstilling i enkle helsetninger 

A2  

• substantiv fra skolehverdagen, bl.a.: en klasse, et trinn, et fag, et mål, en utviklingssamtale   

• verb som uttrykker både nåtid, fortid og framtid 

• modalverb: må, vil, skal, kan 

• ordstilling i helsetninger med ulike ledd i forfeltet 

• ordstilling i enkle spørsmål med og uten spørreord 

• helsetninger bundet sammen med konjunksjonene og, men og for 

• leddsetninger som innledes med subjunksjonene at, om, når og som 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord knyttet til skole, norskkurs og måter å lære på 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om norskkurs og ulike måter å lære norsk på 

• å lese og forstå ord knyttet til skole, norskkurs og måter å lære på 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om norskkurs og ulike måter å lære norsk på  

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst fra skole og norskkurs (timeplan) 

• ordstilling i en enkel helsetning (S-V-P/O-A) for å kunne fortelle om hvordan man lærer og 

øver på norsk 

• å velge og skrive inn rett form av verbet (presens eller preteritum) i setninger om norskkurs 

og måter å lære norsk på 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om læringsstrategier, norskkurs og andre skoleslag 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om læringsstrategier, norskkurs og andre skoleslag 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst om skole og norskkurs (timeplan, informasjon fra 

skolen) 

• å lese og velge riktig ord i tekster om læringsstrategier, norskkurs og andre skoleslag  

• å velge og skrive riktig ord i tekster om læringsstrategier, norskkurs og andre skoleslag  
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• ordstilling i spørsmål uten spørreord (V-S-P/O) om norskkurs og læring 

• å velge og skrive rett form av substantiv i entall og flertall (ubestemt og bestemt form) i 

setninger om norskkurs og læring 
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Min kompetanse 
Mål og vektlegging  
Dette deltemaet er nært knyttet til temaet Arbeid og bidrar til å dekke flere av kompetansemålene 

og innholdspunktene fra læreplanen som er direkte knyttet til arbeid. Min kompetanse handler på 

A1-nivå om å lære å sette ord på egen arbeidserfaring og øvrig kompetanse. Det handler om å kunne 

bruke enkle setninger for å fortelle hva man kan, hva man er flink til, og hva man liker å gjøre.  

Noen deltakere vil ha arbeidserfaring fra ett eller flere yrker i hjemlandet, Norge eller andre land. 

Andre vil ha kompetanse og erfaring gjennom ulønnet arbeid, for eksempel gjennom omsorg for barn 

eller andre familiemedlemmer. Det er viktig å anerkjenne den kompetansen og erfaringen som også 

ulønnet arbeid i hjemlandet eller i Norge innebærer, og å gjøre deltakerne bevisste på at de har en 

kompetanse og erfaring selv om de ikke har hatt lønnet arbeid. 

På A2-nivået legger Min norsk vekt på å lære ord og uttrykk for personlige egenskaper. Det er svært 

viktig i en jobbsøkingsprosess at deltakerne både kan fortelle om egen arbeidserfaring og sette ord 

på sine personlige egenskaper. Det er naturlig å ha med i skriftlige søknader, og det er nødvendig å 

kunne si noe om i et jobbintervju. 

Deltemaet Min kompetanse skal gi deltakerne en økt bevissthet rundt – og hjelpe dem å gi uttrykk for 

• hvilken erfaring og kompetanse de har med seg 

• hvilke personlige egenskaper de har, og  

• hvilke mål de har for framtiden 

 

Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
På startsiden ser vi noen av hovedpersonene i jobb eller praksis. Vi ser Imad som serverer en familie 

på restauranten der han jobber. Videre ser vi Nora og en kollega i oppvasken i kantina der Nora har 

praksis. Vi ser Wioletta som jobber i hjemmetjenesten, og som hjelper en bruker med å lage i stand 

et brødmåltid. Og vi ser Jan, som er rørlegger og reparerer noen rør under en vask.  

Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. På samme måte som i temaet arbeid 

er gode spørsmål å ta utgangspunkt i: Hvem er det? Hva gjør de? Hvor er de? Hva ser du? Hvilket 

yrke har de? Man kan også lede samtalen over til å snakke om hvilken kompetanse personene på 

bildet har, ved å spørre: Hva kan hun? Hva er han flink til? Hva slags erfaring har hun?  

Ved å snakke om det de ser på bildene, får deltakerne aktivert og kanskje økt ordforrådet sitt. 

Spørsmålene knyttet til hvilken kompetanse personene på bildet har, gir dem også et første innblikk i 

hva deltemaet handler om. 
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Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære noen ord og uttrykk knyttet til kompetanse og arbeidserfaring 

• å fortelle hva man kan, er flink til og liker å gjøre 

• å fortelle hvilke språk man kan 

• å snakke om arbeidserfaring 

A2  

• å lære ord og uttrykk for personlige egenskaper 

• å fortelle om personlige egenskaper 

• å fortelle hva man kan, er flink til og liker å gjøre 

• å fortelle om skolegang eller studier 

• å snakke om arbeidserfaring og jobb 

• å snakke om mål for framtiden 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå noen ord og uttrykk knyttet til kompetanse og arbeidserfaring 

• å lese og forstå noen enkle tilrettelagte tekster om kompetanse og arbeidserfaring 

A2  
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• å lese og forstå noen ord og uttrykk knyttet til kompetanse og arbeidserfaring 

• å lese og forstå noen enkle tilrettelagte tekster om kompetanse og arbeidserfaring 

• å lese og forstå noen enkle autentiske tekster knyttet til kompetanse og arbeidserfaring 

 

 Grammatikk i kontekst  
A1  

• noen verb i nåtid og fortid: jobber – jobbet – har jobbet, er – har vært, har – har hatt 

• verb i presens + infinitiv: liker å, er flink til å, er glad i å 

• ordstilling i enkle spørsmål med og uten spørreord 

• ordstilling i enkle helsetninger 

A2  

• adjektiv (personlige egenskaper), bl.a.: vennlig, effektiv, pålitelig, hjelpsom, omsorgsfull, 

selvstendig 

• personlige egenskaper som predikativ: å være utadvendt, å være serviceinnstilt, å være 

effektiv, å være ryddig 

• verb i presens futurum: Jeg skal søke … ; Jeg vil bli … ; Jeg skal lære … ; Jeg vil jobbe som …   

• verb i nåtid og fortid: jobber – jobbet – har jobbet, er – var –  har vært, har – hadde – har hatt 

• ordstilling i enkle spørsmål med og uten spørreord 

• helsetninger bundet sammen med konjunksjonene og, men og for 

• leddsetninger som innledes med subjunksjonene at, om, når og som 

 

I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord knyttet til arbeidserfaring og kompetanse 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om arbeidserfaring og kompetanse  

• å lese og forstå ord knyttet til arbeidserfaring og kompetanse 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om arbeidserfaring og kompetanse  

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst om arbeidserfaring og kompetanse (CV, attest, 

kursbevis) 

• ordstilling i en enkel helsetning (S– V– P/O) om ferdigheter og kvalifikasjoner 

• å velge og skrive inn rett form av verbet i setninger om kompetanse (presens + infinitiv) 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om arbeidserfaring, kompetanse og mål for framtiden 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om arbeidserfaring og kompetanse  

• å lese og forstå en enkel autentisk om arbeidserfaring og kompetanse (CV, attest, kursbevis) 

• å lese og velge riktig ord i tekster om arbeidserfaring og kompetanse  

• å velge og skrive riktig ord i tekster om arbeidserfaring og kompetanse  

• ordstilling i helsetninger om arbeidserfaring og kompetanse (V– S– P/O– A) 
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• å velge og skrive rett tid av verbet i nåtid og fortid i setninger om arbeidserfaring og 

kompetanse (CV, attest, kursbevis) 
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Veier til jobb 
Mål og vektlegging  
Dette deltemaet følger naturlig etter Min kompetanse og er nært knyttet til temaet Arbeid. Det er et 

mål i Veier til jobb å gjøre deltakerne bevisst på at det er flere veier til å skaffe seg arbeid i Norge. De 

får også støtte til sin egen jobbsøkingsprosess gjennom å lese stillingsannonser, lese og skrive en CV 

og en søknad, og å lese og forstå en arbeidskontrakt. De lærer også om jobbintervjuets rolle og får 

øve seg på å fortelle om sin egen kompetanse og erfaring i et jobbintervju. 

Sammen med de andre deltemaene i Utdanning og kvalifisering bidrar Veier til jobb til å dekke flere 

av kompetansemålene og innholdspunktene fra læreplanen som er direkte knyttet til arbeid. På A1-

nivå bidrar deltemaet særlig til å dekke følgende punkter: 

• arbeidserfaring 

• ønsker om arbeid i Norge 

 
Og på A2-nivå bidrar temaet særlig til å dekke følgende punkter og kompetansemål: 

• yrkesmuligheter i Norge 

• jobbsøking og CV 

• jobbintervjuets rolle 

 

• kan fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker på en enkel måte 

• kan i en intervjusituasjon svare på enkle, direkte spørsmål knyttet til egen person, når det 

snakkes langsomt og tydelig på et direkte og ikke altfor vanskelig språk 

• kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og arbeidserfaring, både på papir 

og digitalt 

• kan skrive en enkel CV 
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Aktiver forkunnskapene gjennom startsiden 
Deltemaet Veier til jobb har til hensikt å vise deltakerne at det er flere veier til å få seg en jobb i 

Norge. Bildene på startsiden viser dette. Hovedbildet viser Amir, som i bokas fortelling skaffer seg en 

deltidsjobb som renholder. På bildet får han opplæring av en kollega i hvordan han håndterer søppel. 

På de små bildene ser vi øverst Selam som leverer CV-en sin til en butikksjef. Deretter ser vi Nora 

som har praksis i en kantine. Hun er en rollemodell som eksemplifiserer at praksis er en viktig vei til 

jobb for mange deltakere. Nederst ser vi Selam ved PC-en, og vi kan se for oss at hun jobber med CV-

en sin, med å skrive søknader eller med å lese stillingsannonser.  

Vi anbefaler at klassen jobber aktivt med bildene på startsiden. På samme måte som i temaet Arbeid 

er gode spørsmål å ta utgangspunkt i: Hvem er det? Hva gjør de? Hvor er de? Hva ser du? Deretter 

kan man nærme seg kjernen i deltemaet ved å spørre: Hvilken vei til jobb viser bildet, tror du?  

Ved å snakke om det de ser på bildene, kan deltakerne få aktivert og økt ordforrådet sitt. Spørsmålet 

om hvilken vei til jobb bildene viser, gir dem også et første innblikk i hva deltemaet handler om. 

  

Muntlige læringsmål  
A1  

• å lære noen ord og uttrykk knyttet til jobbsøking 
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• å snakke om veier til jobb  

• å snakke om ønsker om arbeid i Norge 

A2  

• å lære ord og uttrykk knyttet til jobbsøking (CV, søknad og intervju) 

• å ha en enkel samtale med en arbeidsgiver i en intervjusituasjon 

• å lære ord og uttrykk for godkjenning av en utdanning 

• å spørre en rådgiver om hjelp 

 

Skriftlige læringsmål  
A1  

• å lese og forstå noen ord og uttrykk knyttet til jobbsøking 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om jobbsøking 

• å lese og forstå en enkel attest 

A2  

• å lese og forstå en stillingsannonse og informasjon om jobbsøking 

• å lese og forstå en CV og en attest 

• skrive en enkel CV 

• å lese og forstå en jobbsøknad 

• skrive en enkel jobbsøknad 

• å lese og forstå en arbeidskontrakt 

 

Grammatikk i kontekst  
A1  

• substantiv knyttet til jobbsøking: en attest, et intervju, en arbeidskontakt, en arbeidserfaring 

• noen verb i nåtid, fortid og framtid: jobber – skal/vil jobbe –  har jobbet, lærer – skal lære – 

har lært 

• ordstilling i enkle helsetninger, fokus på S – V 

• konjunksjoner: setninger bundet sammen med og og men 

A2  

• substantiv knyttet til jobbsøking, bl.a.: en søknad, en CV, et vedlegg, en referanse 

• verb i nåtid, fortid og framtid 

• noen partikkelverb, f.eks.: å fylle ut 

• ordstilling i spørsmål med og uten spørreord 

• svar på ja-/nei-spørsmål 

• ordstilling i helsetninger med ulike ledd i forfeltet 

• helsetninger bundet sammen med konjunksjonene og, men og for 

• leddsetninger som innledes med subjunksjonene at, om og når 
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I Smart Øving jobber deltakerne med  
A1  

• å lytte og forstå ord knyttet til yrker, arbeidserfaring og jobbsøking 

• å lytte og forstå svært enkle samtaler om yrkesvalg, praksisplass, nettverk og jobbsøking 

• å lese og forstå ord knyttet til yrker, arbeidserfaring og jobbsøking 

• å lese og forstå en veldig enkel tilrettelagt tekst om yrkesvalg, praksisplass og jobbsøking 

• å lese og forstå en veldig enkel autentisk tekst knyttet til erfaring, kompetanse og jobbsøking 

(enkel CV, søknadsskjema for kurs med praksisplass)  

• ordstilling i en enkel helsetning som beskriver personlige egenskaper til bruk i CV og søknad; 

S– V– O/P; bruk av og for å binde sammen ord 

• å velge og skrive inn riktig spørreord i setninger om jobb, jobbsøking og praksis 

A2  

• å lytte og forstå enkle samtaler om yrkesvalg, jobbsøking og godkjenning av utdanning 

• å lese og forstå en enkel tilrettelagt tekst om yrkesvalg, jobbsøking og godkjenning av 

utdanning 

• å lese og forstå en enkel autentisk tekst knyttet til erfaring, kompetanse og jobbsøking (CV, 

stillingsannonser) 

• å lese og velge riktig ord i tekster om yrkesvalg, jobbsøking og godkjenning av utdanning  

• å velge og skrive riktig ord i tekster om yrkesvalg, jobbsøking og godkjenning av utdanning  

• ordstilling i helsetninger som beskriver arbeidserfaring og personlige egenskaper til en 

søknad (S – V – A– O/P – A) 

• å velge riktig ord i setninger; velge mellom verb og substantiv samt riktig form av ordet 

(presens – preteritum, entall – flertall) 


