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Grunnleggende ferdigheter  



Kompetansepolitisk strategi

• gode valg for den enkelte og for samfunnet 

• læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse

• styrke kompetansen til voksne med svak 
tilknytning til arbeidslivet



Muligheter for voksenopplæringen 



Fra grunnopplæring til arbeidslivet

Grunnopplæring

E-læring

Moduler



Digitale ferdigheter



Eksterne oppdrag

• Kompetansepluss

• Andre kurs



Status og utvikling på 
norskopplæringsfeltet



Lov og læreplan

• Integreringsstrategi

• Helhetlig gjennomgang av ordningene i introduksjonsloven

• Endringer i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere



Oppdrag i 2018

• Utarbeide forslag til moduler for kvalifisering av nyankomne 
innvandrere. 

• Utrede konsekvenser av å innføre krav om norsk som andrespråk for 
alle lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter 
introduksjonsloven.
• vurdering av hvordan kompetansekrav skal innføres 

• hvilke dispensasjonsordninger som eventuelt skal gjelde

• Kompetanseheving av lærere – utarbeide forslag til stipendordning 
for lærere og iverksette en slik ordning



Oppdrag 2018 (forts)

• Utvikle norskprøven til C1

• utvikle en vokabulartest

• Vurdere behovet for endringer i læreplanen
• Innføring av prøve på nivå C1

• Oppfølging av tiltak i Meld. St. (2015-2016), blant annet forsøk med 
Forberedende voksenopplæring (FVO)



Etter- og videreutdanning, EVU

• Aktuelt tema i kompetansepolitikken!

• Kompetanseheving for lærere

• Norsk som andrespråk



Videreutdanning i norsk som andrespråk

• Høgskolen i Innlandet – tre tilbud, samlingsbasert, ingen studieavgift

• Høgskolen på Vestlandet – ett tilbud, samlingsbasert, ingen studieavgift

• Universitetet i Bergen – nettstudium, studieavgift



Behov for kunnskap og forskning på norskopplæringen



Kompetanseløftet
Forberedende voksenopplæring
Modulstrukturerte læreplaner



17

«Innen fem år ønsker regjeringen å 

ha innført tiltak, som sørger for at 

voksne med svake ferdigheter får 

kartlagt egen kompetanse, får 

veiledning om hvilken opplæring de 

trenger, og får tilbud om nødvendig, 

fleksibel og tilpasset opplæring som 

kan føre dem nærmere arbeid.»

Fra: Medl. Stort. 16 (2015/16), «Fra utenforskap til ny sjanse»



Forberedende voksenopplæring (FVO)

• Kompetanse Norge fikk i oppdrag å sette i gang forsøk med 
modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående 
opplæring. 

• Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller 
introduksjonsloven. 

• I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. 

• Nye modulstrukturerte læreplaner er utarbeidet, og disse prøves ut i 
et forsøk med varighet på tre år fra 1. august 2017.
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• I forbindelse med modulstrukturert opplæring skal det også utvikles 
kartleggingsverktøy og e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter for 
voksne. 

• Kartlegging og e-læring i lesing ferdigstilt i 2018. 

• Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på 
veien mot fullført forberedende voksenopplæring
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Formål
• Raskere overgang til arbeid eller videregående opplæring

• Forutsetter at innholdet i opplæringen er relevant for 
voksne sett i forhold til deres behov

• Skal ta utgangspunkt i hvilke behov de voksne i 
målgruppen har for å komme videre i arbeidslivet eller i 
videre utdanning
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Føringer

• Læreplanene skal både ivareta utdanningssystemets behov og 
behovene til arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV

• Må også kunne gi et faglig nivå til både å tas inn på og gjennomføre 
vgo – inkludert studieforberedende utdanningsprogram

Samarbeid med Utdanningsdirektoratet: Forsøk med modulstrukturert 
opplæring i utvalgte lærefag innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram
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Oppdragsbrev modulstrukturert forberedende 
voksenopplæring 

Føringer
• «skal kunne gi inntak til videregående opplæring»

• «skal ha læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket (NKR) til og med nivå to»

• «Der det er relevant for å møte voksnes behov for opplæring, kan det trekkes 
på eksisterende læreplaner for voksne, det gjelder både læreplanene for 
grunnskolen og læreplanene i norsk og samfunnskunnskap»

• «I tillegg …..kan læringsmål i grunnleggende ferdigheter anvendes»
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Struktur

Norsk for 
språklige 
minoriteter

Matematikk Naturfag Samfunnsfag Engelsk Norsk 

Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4

Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3

Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2

Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1

Grunnmodul (alfabetisering)
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Eksempel på innplassering etter kartlegging
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Norsk for 
språklige 
minoriteter

Matematikk Naturfag Samfunnsfag Engelsk Norsk 

Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4

Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3

Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2

Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1

Grunnmodul (alfabetisering)



Vurdering - dokumentasjon

Deltakeren skal kunne få vurdering og dokumentasjon etter hver 
fullførte modul.

Meld.St. 16 Fra utenforskap til ny sjanse

Dokumentasjon
• Kompetansebevis i hver modul

• Vitnemål når fem fag er fullført med modul fire 

Eksamen
• Forsøkslæreplanene beskriver eksamensordningen for faget
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Vurderingssystem
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Vurderinguttrykk Norsk for 

språklige 

minoriteter 

Matematikk Naturfag Samfunnsfag Engelsk  Norsk 

 

Tallkarakterer 1-6, 

standpunktkarakter 

 

Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 Modul 4 

Tallkarakterer 1-6 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 

Godkjent/ikke 

godkjent 

Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 

Godkjent/ikke 

godkjent 

 

Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 

Deltatt Grunnmodul 

  

 



Forsøket gjennomføres i følgende fylker:

• Østfold

• Oslo og Akershus

• Oppland

• Aust- og Vest-Agder

• Rogaland

• Trøndelag

• Troms

I alt 28 opplæringssentre, fordelt på 26 kommuner. Dekker nærmere 50 
kommuner i alt. Ca. 3600 deltakere pr juni 2018 
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Deltakere i forsøket i fase 1
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Akershus

•Asker voksenopplæring

•Oppegård kvalifiseringssenter

•Skedsmo 
voksenopplæringssenter

•Ski voksenopplæring

Aust-Agder  

•Arendal voksenopplæring

Oppland

•Gjøvik læringssenter

•Søndre land voksenopplæring

•Østre Toten læringssenter

Trøndelag

•Enhet for voksenopplæring (EVO), Trondheim

•Levanger voksenopplæring

•Møllegata voksenopplæring

•Namsos opplæringssenter

•Nærøy voksenopplæring

•Vikna voksenopplæring

Troms

•Voksenopplæringa i Tromsø

Vest-Agder

•Kvinesdal voksenopplæring

•Voksenopplæringa i Mandal

Østfold

•Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)

•Norsksenteret, Sarpsborg

Oslo

•Helsfyr voksenopplæring

•Hersleb videregående skole

•Holtet videregående skole

Rogaland

•Breidablik læringssenter

•Bryne kompetansesenter

•Eigersund 
voksenopplæringssenter

•Johannes læringssenter

•Ryfylke læringssenter

•Sandnes læringssenter



Pedagogisk utviklingsarbeid
Faglig oppfølging av forsøket
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På hvilket nivå ligger godkjent?
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Godkjent/ikke 
godkjent

Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2 Modul 2

Godkjent/ikke 
godkjent

Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1 Modul 1

Veileder i vurdering modul 1 og 2



Sentrale utfordringer i vurderingsarbeid

• Hva er kompetanse?

• Hvordan bygges den opp?

• Hvilke områder inngår i kompetanse?

• Hvilket språknivå ligger kompetansemålene på?

• Hvordan måles kompetanse på slutten av modul 1 og 2?
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Underveisvurdering 

• Tre vo-sentre i forsøket deltar i skolenær oppfølging av 
utviklingsarbeid i underveisvurdering

• Pedagogisk utviklingsarbeid i vurdering som en del av forsøket 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/skole-vfl-
mooc/

• Meld St 16 omtaler underveisvurdering (s 31): Underveisvurdering ser 
ut til å være særlig viktig for voksne fordi forholdet mellom hva man 
kan og ikke kan, varierer mer hos voksne enn hos barn og unge. 
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/skole-vfl-mooc/


Sjangerpedagogikk/lesing og skriving i alle fag

• Fire vo-sentre i forsøket deltaker i skolenær oppfølging av 
utviklingsarbeid med lesinhg og skriving i alle fag

• Følges opp av NAFO (OsloMet)
http://nafo.hioa.no/grunnskole/undervisningsopplegg/meningsfylt-
tekstarbeid/
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http://nafo.hioa.no/grunnskole/undervisningsopplegg/meningsfylt-tekstarbeid/
http://nafo.hioa.no/grunnskole/undervisningsopplegg/meningsfylt-tekstarbeid/


Oppfølging av forsøket

Samlinger

• To ganger årlig: Ledersamlinger (rektor og prosjektleder) : november 
og april

• Årlige nasjonale konferanser: september

• Årlige regionale samlinger: månedsskiftet januar/februar

• Eventuelt fylkesvise møter/samlinger mellom deltakerne i forsøket 
(lokalt initiativ)

• Besøk fra Kompetanse Norge til voksenopplæringssentre som deltar i 
forsøket
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Følgeevaluering

• Evalueringsoppdrag utlyst av Kunnskapsdepartementet
• Omfatter både modulprosjektet til Kompetanse Norge og til 

Utdanningsdirektoratet

• Ideas2evidence er tildelt oppdraget
• Første delrapport leveres Kunnskapsdepartementet oktober 2018, publiseres 

1.11.2018
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http://www.ideas2evidence.com/projects/evaluering-av-fors%C3%B8k-med-modulstrukturert-voksenoppl%C3%A6ring


Aktuelle problemstillinger/utfordringer i 
forsøket
• Forventet tidsbruk 

• i de enkelte modulene

• totalt for alle modulene

• Ivareta intensjonen med forsøket: 
• innplassering i riktig modul, avhengig av kompetanse

• utnytte fleksibiliteten – avslutte når kompetansen er oppnådd
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Utvidelse av forsøket

Kombinasjonsforsøket

• Deltakere får opplæring i moduler både i FVO og i moduler i lærefag i  
samtidig.

• Under oppstart 

• Rekruttering fra NAV i noen fylker er også under planlegging, planlagt 
oppstart januar 2019.

• St.prop 1: 36,3 millioner til modulbasert opplæring
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