
Utdrag

Læreplan i norsk for voksne  
innvandrere



Domener
Personlig Offentlig

B2 

B1 

A2 

A1 • Egen person og familie

• Daglige rutiner

• Mat og klær 

• Bolig

• Kropp og helse 

• Familiebegivenheter 

• Fritidsaktiviteter

• Tidsangivelser og tall  

• Familie og boformer 

• Personlig økonomi 

• Livsstil og kosthold

• Livssyn, tradisjoner og skikk og bruk 

• Fritid

• Sosiale medier og nettvett  

• Boligforhold og bomiljø

• Barneoppdragelse

• Eldreomsorg

• Kjønnsroller

• Personvern  

• Fritid og kultur 

• Norge før og nå
• Velferdssamfunnet
• Likestilling 
• Innvandring og utvandring 
• Ytringsfrihet, menneskerettigheter og trosfrihet

• Miljø og forurensning
• Kulturelle uttrykk
• Medier og massekommunikasjon
• E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk 
• Organisasjonsliv og frivillig arbeid

• Transport i lokalmiljøet og enkle trafikkregler

• Vær og årstider 

• Relevante offentlige og private institusjoner i 

 nærmiljøet (for eksempel barnehage, skole,   

 bibliotek og post) 

• Land og verdensdeler  

• Høytider og feiringer 

• Norge i store trekk: tall, geografi, flora, fauna,  

 klima og språk 

• Offentlige institusjoner (for eksempel Nav, 

 politi og sykehus) 

• Kildesortering

• Kulturtilbud i lokalmiljøet   

• Politiske forhold og valg

• Rettssystemet 

• Norge i en internasjonal kontekst 

• Miljøvern

• Kulturelle uttrykk

• Medier og samfunn

• Kildekritikk  
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Domener
Opplæring Arbeidsliv

• Norskkurs, skolehverdag og arbeidsmåter

• Tidligere utdanning og utdanningsønsker  

• Skolen i Norge, skolefag og arbeidsmåter 

• Samarbeid skole – hjem

• Utdanningsmuligheter i Norge 

• Læringsplattformer 

• Fag i grunnopplæringen 

• Utdanningssystemet i Norge

• Godkjenning av utenlandsk utdanning 

• Realkompetansevurdering

• Livslang læring og voksenopplæring 

• Utdanning ved høyskole og universitet

• Arbeids- og vurderingsformer i høyere 

 utdanning  

• Yrker deltakerne møter i hverdagslivet

• Arbeidserfaring 

• Ønsker om arbeid i Norge  

• Yrkesmuligheter i Norge

• Jobbsøking og CV

• Jobbintervjuets rolle

• Kultur, roller og forventninger i arbeidslivet

• Uformelle regler i arbeidslivet

• Arbeidstidsavtaler og lønn

• Taushetsplikt 

• Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

• Arbeidsmarked

• Jobbsøking, søknad, CV og intervju 

• Jobbintervjuets rolle 

• Rettigheter og plikter i arbeidslivet (for 

 eksempel skatt, tariffavtaler og fagforening) 

• Uformelle regler i arbeidslivet

• Arbeidsmiljø

• Etter- og videreutdanning

• Jobbsøking, utfyllende søknad, utvidet CV  

 og intervju

• Jobbintervjuets rolle

• Lovreguleringer  

 av arbeidslivet 

Domener
Personlig Offentlig

B2 

B1 

A2 

A1 • Egen person og familie

• Daglige rutiner

• Mat og klær 

• Bolig

• Kropp og helse 

• Familiebegivenheter 

• Fritidsaktiviteter

• Tidsangivelser og tall  

• Familie og boformer 

• Personlig økonomi 

• Livsstil og kosthold

• Livssyn, tradisjoner og skikk og bruk 

• Fritid

• Sosiale medier og nettvett  

• Boligforhold og bomiljø

• Barneoppdragelse

• Eldreomsorg

• Kjønnsroller

• Personvern  

• Fritid og kultur 

• Norge før og nå
• Velferdssamfunnet
• Likestilling 
• Innvandring og utvandring 
• Ytringsfrihet, menneskerettigheter og trosfrihet

• Miljø og forurensning
• Kulturelle uttrykk
• Medier og massekommunikasjon
• E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk 
• Organisasjonsliv og frivillig arbeid

• Transport i lokalmiljøet og enkle trafikkregler

• Vær og årstider 

• Relevante offentlige og private institusjoner i 

 nærmiljøet (for eksempel barnehage, skole,   

 bibliotek og post) 

• Land og verdensdeler  

• Høytider og feiringer 

• Norge i store trekk: tall, geografi, flora, fauna,  

 klima og språk 

• Offentlige institusjoner (for eksempel Nav, 

 politi og sykehus) 

• Kildesortering

• Kulturtilbud i lokalmiljøet   

• Politiske forhold og valg

• Rettssystemet 

• Norge i en internasjonal kontekst 

• Miljøvern

• Kulturelle uttrykk

• Medier og samfunn

• Kildekritikk  
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Globale mål

B2 

B1 

A2 

A1 På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn 
om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis
samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

På dette nivået kan deltakeren forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner  
knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Deltakeren kan klare seg i enkle og 
rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold, hvis 
samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, 
hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig 
interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når  
samtalepartneren snakker tydelig.

På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget  
fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke 
synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og 
flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.
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Globale mål Delmål
Lytte

• Kan gjenkjenne og forstå kjente ord og helt enkle fraser som angår egen person, familie, nære omgivelser og   
 vanlige yrker man møter i hverdagen, når det snakkes langsomt og tydelig og med mange pauser
• Kan forstå tall, uttrykk for mengde, priser og tidsangivelser
• Kan forstå dagligdagse uttrykk og beskjeder som er rettet direkte til en, dersom det snakkes langsomt og tydelig
• Kan forstå spørsmål og følge helt enkle instruksjoner og anvisninger, når de er rettet direkte til en og det   
 snakkes langsomt og tydelig 
• Kan forstå enkelte vanlige lokale dialektuttrykk

• Kan forstå ytringer og vanlige uttrykk på et enkelt og tydelig språk knyttet til sentrale områder i dagliglivet,   
 forutsatt at innholdet formidles langsomt, og at uttalen er tydelig
• Kan identifisere temaet i samtaler, hvis det snakkes langsomt og tydelig
• Kan få med seg hovedinnholdet i korte, enkle beskjeder og meldinger, hvis det snakkes langsomt og tydelig
• Kan følge korte og enkle stedsanvisninger
• Kan oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på tv
• Kan forstå noen vanlige lokale dialektuttrykk 

• Kan forstå hovedinnholdet i klar, normert tale om emner en kjenner fra arbeid, skole, hjem og fritid
• Kan følge med i en framstilling om et kjent emne, når det snakkes klart og strukturert
• Kan oppfatte og forstå hovedinnholdet og spesifikke detaljer i enkel informasjon, når det snakkes relativt   
 langsomt og tydelig
• Kan forstå relevante faguttrykk knyttet til egen arbeidssituasjon
• Kan forstå viktige poenger i radio- og tv-programmer om aktuelle saker eller temaer av personlig eller 
 faglig interesse 
• Kan følge med i handlingen i noen filmer med norsk tale
• Kan forstå detaljerte anvisninger
• Kan forstå vanlige lokale dialektuttrykk

• Kan forstå i detalj det som er rettet mot en personlig, når det brukes et normert talespråk 
• Kan forstå hovedinnholdet i informasjon om allmenne og faglige emner der det brukes en del idiomatiske uttrykk 
• Kan følge framstillinger med komplekse argumentasjonsrekker hvis emnet er relativt kjent, og overgangen fra ett   
 punkt til et annet blir tydelig markert
• Kan oppfatte det vesentlige i forelesninger, foredrag og rapporter og andre typer akademiske eller yrkesmessige   
 presentasjoner som er språklig og innholdsmessig komplekse
• Kan forstå de fleste nyhets- og aktualitetsprogrammer i radio og på tv 
• Kan oppfatte holdninger og synspunkter som kommer til uttrykk i dokumentarer, opplesninger og intervjuer på radio,  
 tv og i digitale medier
• Kan til en viss grad følge og forstå innhold og tale i norske filmer
• Kan forstå dialekter når den som snakker, tilpasser språket til en viss grad

Domener
Personlig Offentlig

B2 

B1 

A2 

A1 • Egen person og familie

• Daglige rutiner

• Mat og klær 

• Bolig

• Kropp og helse 

• Familiebegivenheter 

• Fritidsaktiviteter

• Tidsangivelser og tall  

• Familie og boformer 

• Personlig økonomi 

• Livsstil og kosthold

• Livssyn, tradisjoner og skikk og bruk 

• Fritid

• Sosiale medier og nettvett  

• Boligforhold og bomiljø

• Barneoppdragelse

• Eldreomsorg

• Kjønnsroller

• Personvern  

• Fritid og kultur 

• Norge før og nå
• Velferdssamfunnet
• Likestilling 
• Innvandring og utvandring 
• Ytringsfrihet, menneskerettigheter og trosfrihet

• Miljø og forurensning
• Kulturelle uttrykk
• Medier og massekommunikasjon
• E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk 
• Organisasjonsliv og frivillig arbeid

• Transport i lokalmiljøet og enkle trafikkregler

• Vær og årstider 

• Relevante offentlige og private institusjoner i 

 nærmiljøet (for eksempel barnehage, skole,   

 bibliotek og post) 

• Land og verdensdeler  

• Høytider og feiringer 

• Norge i store trekk: tall, geografi, flora, fauna,  

 klima og språk 

• Offentlige institusjoner (for eksempel Nav, 

 politi og sykehus) 

• Kildesortering

• Kulturtilbud i lokalmiljøet   

• Politiske forhold og valg

• Rettssystemet 

• Norge i en internasjonal kontekst 

• Miljøvern

• Kulturelle uttrykk

• Medier og samfunn

• Kildekritikk  
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Delmål
Snakke

• Kan bruke enkle, stort sett isolerte, fraser og setningsfragmenter for å presentere seg og fortelle om hvor   
 en bor og hvor en kommer fra
• Kan fortelle om personer en kjenner ved hjelp av ord og enkle uttrykk 
• Kan bruke svært korte, enkeltstående formuleringer for å fortelle om dagligdagse gjøremål
• Kan gi korte, enkle instruksjoner og beskjeder
• Kan komme med korte, innøvde ytringer som passer i en gitt situasjon
• Kan bruke enkle, innøvde fraser til å fortelle om egen arbeidserfaring 

• Kan bruke en rekke uttrykk og enkeltstående setninger for å beskrive familie, bosted og boforhold
• Kan fortelle om egen utdanning, arbeidserfaring og jobbønsker på en enkel måte
• Kan fortelle om mennesker, eiendeler og steder på en enkel måte
• Kan fortelle enkelt om opplevelser og hendelser
• Kan formidle hovedinnholdet i en enkel beskjed eller instruks og takle et begrenset antall enkle 
 oppfølgingsspørsmål
• Kan formidle enkel informasjon og gi en kort, enkel rapport i en kjent kontekst
• Kan gjenfortelle hovedinnholdet i en billedbok eller en enkel tekst
• Kan gi en enkel, innøvd presentasjon om et kjent emne, både med og uten digitale hjelpemidler

• Kan gi en relativt detaljert beskrivelse av opplevelser, hendelser og gjenstander 
• Kan beskrive følelser og reaksjoner 
• Kan presentere et problem og be om innspill 
• Kan med relativt god flyt gjengi et hendelsesforløp som en sammenhengende framstilling 
• Kan gi enkle rapporter og svare på oppfølgingsspørsmål som er tydelig formulert
• Kan fortelle om egne erfaringer, planer, håp og forventninger 
• Kan kort begrunne og forklare meninger, handlinger og planer 
• Kan gjenfortelle handlingen i en bok eller en film 
• Kan holde forberedte presentasjoner om kjente emner, både med og uten digitale presentasjonsverktøy

• Kan snakke om et vidt spekter av emner relatert til egne interesseområder 
• Kan gi nyanserte og presise beskrivelser
• Kan omformulere seg i situasjoner der en ikke har helt dekkende ordforråd 
• Kan presentere en sak eller en problemstilling og argumentere for eget syn på saken
• Kan utforme et klart argument og gå noe i dybden ved å utvikle og underbygge synspunktene sine 
• Kan gi presise instruksjoner og beskjeder med et tilfredsstillende språklig detaljnivå
• Kan holde klare, forberedte innlegg om et vidt spekter av emner, både med og uten digitale 
 presentasjonsverktøy

Domener
Personlig Offentlig

B2 

B1 

A2 

A1 • Egen person og familie

• Daglige rutiner

• Mat og klær 

• Bolig

• Kropp og helse 

• Familiebegivenheter 

• Fritidsaktiviteter

• Tidsangivelser og tall  

• Familie og boformer 

• Personlig økonomi 

• Livsstil og kosthold

• Livssyn, tradisjoner og skikk og bruk 

• Fritid

• Sosiale medier og nettvett  

• Boligforhold og bomiljø

• Barneoppdragelse

• Eldreomsorg

• Kjønnsroller

• Personvern  

• Fritid og kultur 

• Norge før og nå
• Velferdssamfunnet
• Likestilling 
• Innvandring og utvandring 
• Ytringsfrihet, menneskerettigheter og trosfrihet

• Miljø og forurensning
• Kulturelle uttrykk
• Medier og massekommunikasjon
• E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk 
• Organisasjonsliv og frivillig arbeid

• Transport i lokalmiljøet og enkle trafikkregler

• Vær og årstider 

• Relevante offentlige og private institusjoner i 

 nærmiljøet (for eksempel barnehage, skole,   

 bibliotek og post) 

• Land og verdensdeler  

• Høytider og feiringer 

• Norge i store trekk: tall, geografi, flora, fauna,  

 klima og språk 

• Offentlige institusjoner (for eksempel Nav, 

 politi og sykehus) 

• Kildesortering

• Kulturtilbud i lokalmiljøet   

• Politiske forhold og valg

• Rettssystemet 

• Norge i en internasjonal kontekst 

• Miljøvern

• Kulturelle uttrykk

• Medier og samfunn

• Kildekritikk  
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B2 

B1 

A2 

A1 

Delmål
Samtale

• Kan bruke enkle, vanlige hilsningsfraser 
• Kan presentere seg selv og andre
• Kan stille og svare på enkle spørsmål om personlige forhold og emner fra dagliglivet
• Kan gi uttrykk for at en ikke forstår, for eksempel ved å be om gjentakelse 
• Kan gi uttrykk for hva en liker og ikke liker
• Kan delta i enkle samtaler når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende, for eksempel  
 ved å omformulere og gjenta

• Kan utveksle direkte og enkel informasjon om personlige forhold og kjente emner, hvis samtalepartneren er 
 støttende og snakker langsomt og tydelig
• Kan forklare hva en liker eller ikke liker
• Kan delta i enkle samtaler om praktiske gjøremål og rutinepregede arbeidsprosesser i kjent kontekst
• Kan komme med og svare på invitasjoner og forslag på en høflig måte
• Kan gjøre avtaler og uttrykke enighet og uenighet 
• Kan delta i en svært kortfattet sosial utveksling, men forstår stort sett ikke nok til å holde samtalen i gang  
 på egen hånd 
• Kan delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for reaksjoner, meninger og følelser på en enkel måte
• Kan gi og ta imot enkle tilbakemeldinger i forbindelse med arbeid eller skole
• 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 delta i de fleste dagligdagse samtaler 
• Kan etablere, opprettholde og avslutte en samtale eller diskusjon
• Kan uttrykke synspunkter, enighet og uenighet på en høflig måte
• Kan be om oppklaringer og hjelp til å finne riktige ord og uttrykk
• Kan delta i en samtale om kjente emner, uttrykke personlige meninger og utveksle opplysninger om emner  
 som er kjente og av interesse
• Kan uttrykke egne meninger og reaksjoner når det gjelder løsningen på et problem eller praktiske spørsmål
• Kan presentere seg selv og egen kompetanse og svare på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju

• Kan samtale om mange ulike temaer med spontanitet og flyt og tilpasse språket til den aktuelle situasjonen
• Kan forstå i detalj hva som sies til en
• Kan delta aktivt i diskusjoner og argumentere for egne synspunkter på en nyansert måte
• Kan stille spørsmål for å be om utdyping og oppklaring 
• Kan kommentere og vurdere innspill og komme med egne forslag 
• Kan ta initiativ og gi relevant respons i en samtale og bidra til at samtalen flyter 
• Kan være aktiv i uformell samtale og kommentere, vurdere og komme med forslag og synspunkter
• Kan gjøre rede for egne meninger i en diskusjon og underbygge dem med relevante forklaringer, argumenter  
 og kommentarer
• Kan uttrykke følelser på en nyansert måte og understreke den personlige betydningen av hendelser  
 og opplevelser
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Delmål Delmål
Lese

• Kan gjenkjenne kjente navn, kjente ord og svært enkle fraser i enkle oppslag i de vanligste hverdagssituasjonene
• Kan gjenkjenne og forstå ikoner på skjerm 
• Kan lese og forstå kjente ord og svært enkle setninger, for eksempel i enkle beskjeder, skjemaer og oppslag og i enkle 
 meldinger i e-post og på sms 
• Kan lese og forstå enkle, tilrettelagte tekster, både på papir og digitalt 
• Kan lese og få med seg hovedinnholdet i svært enkle litterære tekster, for eksempel enkle dikt og bildebøker med enkel tekst 
• Kan følge korte, enkle instruksjoner, både på papir og i digitale opplæringsprogrammer, spesielt hvis de inneholder bilder som  
 virker forklarende 
• Kan til en viss grad oppfatte innholdet i enkelt informasjonsmateriell og i korte, enkle beskrivelser, særlig hvis de inneholder  
 illustrasjoner

• Kan lese og forstå korte, enkle tekster om kjente emner der det brukes frekvente ord og dagligdags språk
• Kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon
• Kan lese og forstå instrukser, oppskrifter og veiledninger som er enkelt formulert
• Kan lese og forstå enkle fortellinger og eventyr 
• Kan både på papir og digitalt søke etter, finne og forstå relevante opplysninger i enkle rutetabeller, programoversikter 
 og stillings- og boligannonser
• Kan finne fram til og skille ut spesifikk informasjon i en liste eller en enkel oversikt, både på papir og digitalt
• Kan lese og forstå enkel skriftlig informasjon i for eksempel brev, oppslag, brosjyrer og enkle avistekster, både på papir 
 og digitalt
• Kan lese og forstå korte e-poster og enkle vedlegg 

• Kan lese og forstå tekster knyttet til egne interesser og egen jobb
• Kan finne og forstå relevant informasjon i for eksempel brosjyrer, annonser og bruksanvisninger som er klart formulert
• Kan oppfatte viktige punkter i korte offentlige brev og dokumenter
• Kan søkelese og trekke ut spesifikk informasjon i enkle faktatekster og artikler på papir og digitalt 
• Kan lese og forstå beskrivelser av hendelser, følelser og ønsker i enkle skjønnlitterære tekster
• Kan lese og forstå hovedtrekk i fag- og arbeidsrelaterte tekster
• Kan søke på, navigere i og finne informasjon på ulike nettsteder og i oppslagsverk
• Kan lese og forstå sammensatte tekster, for eksempel nettsider med tekst, lyd og bilder 
• Kan oppfatte en argumentasjonsrekke i drøftingen av et gitt emne, men får ikke 
 nødvendigvis med seg alle detaljene

• Kan lese med stor grad av selvstendighet og bruke hensiktsmessige lesestrategier etter teksttype og formål 
• Har et stort aktivt ordforråd for lesing, men kan ha vanskeligheter med lite frekvente idiomatiske uttrykk 
• Kan raskt få tak i innholdet i, og betydningen av, saker i artikler og rapporter om et vidt spekter av faglige emner og kan   
 avgjøre om de er verdt å lese nøyere
• Kan lese og forstå artikler der forfatteren gir uttrykk for egne holdninger og synspunkter 
• Kan lese og forstå faglige og jobbrelaterte rapporter 
• Kan raskt skumlese lange og komplekse tekster og finne relevante detaljer
• Kan lese og forstå komplekse instruksjoner knyttet til eget fagfelt eller arbeid når det er mulig å lese vanskelige passasjer flere ganger
• Kan bruke ulike lesestrategier for å finne informasjon
• Kan lese og forstå utvalgt skjønnlitteratur
• Kan bruke avanserte søketeknikker og ulike søkestrategier for å finne relevant informasjon på nett 
• Kan bruke og vurdere kilder kritisk

Domener
Personlig Offentlig

B2 

B1 

A2 

A1 • Egen person og familie

• Daglige rutiner

• Mat og klær 

• Bolig

• Kropp og helse 

• Familiebegivenheter 

• Fritidsaktiviteter

• Tidsangivelser og tall  

• Familie og boformer 

• Personlig økonomi 

• Livsstil og kosthold

• Livssyn, tradisjoner og skikk og bruk 

• Fritid

• Sosiale medier og nettvett  

• Boligforhold og bomiljø

• Barneoppdragelse

• Eldreomsorg

• Kjønnsroller

• Personvern  

• Fritid og kultur 

• Norge før og nå
• Velferdssamfunnet
• Likestilling 
• Innvandring og utvandring 
• Ytringsfrihet, menneskerettigheter og trosfrihet

• Miljø og forurensning
• Kulturelle uttrykk
• Medier og massekommunikasjon
• E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk 
• Organisasjonsliv og frivillig arbeid

• Transport i lokalmiljøet og enkle trafikkregler

• Vær og årstider 

• Relevante offentlige og private institusjoner i 

 nærmiljøet (for eksempel barnehage, skole,   

 bibliotek og post) 

• Land og verdensdeler  

• Høytider og feiringer 

• Norge i store trekk: tall, geografi, flora, fauna,  

 klima og språk 

• Offentlige institusjoner (for eksempel Nav, 

 politi og sykehus) 

• Kildesortering

• Kulturtilbud i lokalmiljøet   

• Politiske forhold og valg

• Rettssystemet 

• Norge i en internasjonal kontekst 

• Miljøvern

• Kulturelle uttrykk

• Medier og samfunn

• Kildekritikk  
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Delmål
Skrive

• Kan skrive tall og datoer 
• Kan fylle ut enkle skjemaer med personlige opplysninger, som eget navn, nasjonalitet, adresse, alder eller fødselsdato,  
 både på papir og digitalt
• Kan skrive korte og enkle meldinger på sms 
• Kan skrive ord og enkeltstående enkle setninger og bruke faste uttrykk om seg selv og andre, som hvor en bor og hva en  
 gjør, både på papir og digitalt
• Kan skrive korte, enkle hilsener og beskjeder til personer en kjenner ved å bruke enkeltstående setninger og faste fraser
• Kan skrive korte, svært enkle e-poster

• Kan skrive sammenhengende tekster om kjente emner med en del detaljerte beskrivelser, både på papir og digitalt
• Kan beskrive egne reaksjoner og synspunkter på opplevelser og erfaringer i en enkel, sammenhengende tekst
• Kan uttrykke meninger og utveksle informasjon om kjente temaer og temaer av personlig interesse, både på papir og   
 digitalt, for eksempel via sosiale medier
• Kan skrive korte, formelle brev med faktisk informasjon og forklaring
• Kan skrive svært korte rapporter med oppsummering og begrunnelse for handlinger
• Kan gjengi handlingen i filmer eller bøker 
• Kan gi en enkel, sammenhengende framstilling av drømmer, ambisjoner og framtidsplaner 
• Kan fylle ut elektroniske skjema for ulike formål
• Kan skape sammensatte tekster ved å kombinere tekst, lyd og bilder 
• Kan skrive en jobbsøknad, eventuelt fylle ut en elektronisk søknad, og bruke tekstbehandlingsverktøy for å skrive en CV

• Kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og arbeidserfaring, både på papir og digitalt 
• Kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger på papir og sms
• Kan gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger, både på papir og digitalt
• Kan skrive en enkel CV
• Kan skrive korte, enkle e-poster og sende med vedlegg 
• Kan bruke ulike digitale tjenester, for eksempel nettbank

• Kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner innenfor eget fagfelt eller egne interesseområder
• Kan bruke egnede medier og sjangre til å skrive tekster, både på papir og digitalt
• Kan skrive tekster med saklig innhold og argumentere for eget syn på en sak 
• Kan sammenfatte og vurdere informasjon fra ulike kilder, formidle og underbygge egne synspunkter, gi relevante 
 eksempler og trekke konklusjoner 
• Kan skrive sammendrag av hovedinnholdet i fagtekster 
• Kan beskrive følelser på en nyansert måte og uttrykke den personlige betydningen av bestemte hendelser og opplevelser
• Kan skrive rapporter og møtereferater 
• Kan formidle erfaringer og faglig kunnskap til andre
• Kan bruke sin digitale kompetanse til å kommunisere og presentere informasjon

Domener
Personlig Offentlig

B2 

B1 

A2 

A1 • Egen person og familie

• Daglige rutiner

• Mat og klær 

• Bolig

• Kropp og helse 

• Familiebegivenheter 

• Fritidsaktiviteter

• Tidsangivelser og tall  

• Familie og boformer 

• Personlig økonomi 

• Livsstil og kosthold

• Livssyn, tradisjoner og skikk og bruk 

• Fritid

• Sosiale medier og nettvett  

• Boligforhold og bomiljø

• Barneoppdragelse

• Eldreomsorg

• Kjønnsroller

• Personvern  

• Fritid og kultur 

• Norge før og nå
• Velferdssamfunnet
• Likestilling 
• Innvandring og utvandring 
• Ytringsfrihet, menneskerettigheter og trosfrihet

• Miljø og forurensning
• Kulturelle uttrykk
• Medier og massekommunikasjon
• E-modenhet, opphavsrett og kildekritikk 
• Organisasjonsliv og frivillig arbeid

• Transport i lokalmiljøet og enkle trafikkregler

• Vær og årstider 

• Relevante offentlige og private institusjoner i 

 nærmiljøet (for eksempel barnehage, skole,   

 bibliotek og post) 

• Land og verdensdeler  

• Høytider og feiringer 

• Norge i store trekk: tall, geografi, flora, fauna,  

 klima og språk 

• Offentlige institusjoner (for eksempel Nav, 

 politi og sykehus) 

• Kildesortering

• Kulturtilbud i lokalmiljøet   

• Politiske forhold og valg

• Rettssystemet 

• Norge i en internasjonal kontekst 

• Miljøvern

• Kulturelle uttrykk

• Medier og samfunn

• Kildekritikk  
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Kjennetegn ved språket i bruk

A1 

A2 Språklig bredde 
Innlæreren har et enkelt ordforråd og bruker grunnleggende setningsmønstre og innøvde fraser 
i dagligdagse og forutsigbare situasjoner.

Uttale 
Innlæreren uttaler ord og enkle setninger slik at budskapet stort sett er forståelig, men  
samtalepartneren vil fra tid til annen måtte be om å få ting gjentatt.

Flyt 
Innlæreren produserer korte ytringer med rimelig flyt, men har mange pauser, leter ofte etter 
ord og omformulerer seg hyppig.

Grammatikk
Innlæreren har begrenset kontroll med enkle grammatiske strukturer og binder sammen 
ordgrupper ved hjelp av enkle bindeord som «og», «eller» og «men». Enkle leddsetninger som 
innledes med for eksempel «at», «som» og «fordi», forekommer også. 

Kommunikasjon 
Innlæreren kan opprettholde en samtale og svare på spørsmål når samtalepartneren er  
støttende. I uvante situasjoner forekommer det ofte kommunikasjonsbrudd og misforståelser.

Språklig bredde 
Innlæreren har et elementært repertoar av enkeltstående ord og uttrykksmåter knyttet til 
bestemte, konkrete situasjoner. 

Uttale
Innlæreren uttaler norske lyder, ord og innlærte fraser med så god uttale at det stort sett er 
forståelig. 

Flyt
Innlæreren bruker mye tid for å finne ord og uttrykk, men kan produsere svært korte og  
isolerte ytringer, hovedsakelig formularer, flytende.

Grammatikk 
Innlæreren har begrenset kontroll med noen få innøvde grammatiske strukturer og binder 
sammen ord og ordgrupper ved hjelp av bindeordene «og» og «eller». 

Kommunikasjon
Kommunikasjonen er svært kontekstavhengig og kjennetegnes av gjentakelser og forenklinger. 
Innlæreren har behov for mange pauser for å lete etter uttrykk, uttale uvante ord og rette opp 
feilkommunikasjon.
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Kjennetegn ved språket i bruk

B1 

B2 

Språklig bredde 
Innlæreren har stort nok ordforråd og gode nok ferdigheter til å snakke om familie, fritid, 
arbeid og aktuelle hendelser, men kan få formuleringsproblemer på grunn av begrensninger 
i ordforrådet.

Uttale 
Innlærerens uttale er stort sett forståelig.

Flyt 
Innlæreren har rimelig god flyt, men i fri produksjon er leting etter ord og korrekte former 
og reparasjoner tydelig, uten at dette hindrer forståeligheten. 

Grammatikk 
Innlæreren har et forråd av frekvente mønstre som brukes rimelig korrekt. Innlæreren bruker 
blant annet tidsadverbial, pronomen, ubestemt og bestemt form og enkle leddsetninger for å 
skape sammenheng i framstillingen.
 
Kommunikasjon 
Innlæreren kan starte, opprettholde og avslutte en samtale om emner av personlig interesse 
og andre kjente emner, men kommunikasjonen kan være preget av omformuleringer og 
gjentakelser.

Språklig bredde
Innlæreren har stort nok ordforråd til å gi klare beskrivelser og uttrykke synspunkter om de 
fleste allmenne emner. Innlæreren kan bruke komplekse grammatiske strukturer. 

Uttale
Innlæreren har tydelig uttale og god intonasjon.

Flyt
Innlæreren kan snakke sammenhengende i ganske jevnt tempo. 

Grammatikk
Innlæreren har relativt god grammatisk kontroll og gjør ikke feil som fører til misforståelser. 
Innlæreren kan foreta selvkorrigeringer og skrive klar, sammenhengende tekst ved å bruke 
varierte sammenbindingsteknikker. 

Kommunikasjon
Innlæreren kan ta initiativ i samtaler, introdusere nye temaer og bidra til å drive samtalen  
framover. Innlæreren kan tilpasse språket til ulike situasjoner.  
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