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Høringsuttalelse fra Kongsgård skolesenter vedrørende forslag til 
endring i statsborgerskapsloven 
 
Kongsgård skolesenter har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Kristiansand 
kommune. Senteret tilbyr også kurs i samfunnskunnskap for andre kommuner i Agderfylkene. Vi har 
følgende innspill til høringsforslaget: 

 
 

 Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap: Kongsgård skolesenter støtter kravet om 
bestått prøve for å få statsborgerskap. Vi mener imidlertid at kravet om å 
gjennomføre prøven på norsk er lite hensiktsmessig av flere grunner, og vil slå svært 
uheldig ut for enkelte grupper: 
 
- Deltakerne skal i følge loven få undervisning i samfunnskunnskap på sitt 

morsmål, eller et språk de behersker godt. Det er satt inn store ressurser både 
sentralt og lokalt for å kunne tilby deltakerne undervisning, læremateriell og prøve 
i samfunnskunnskap på deres eget språk. Ettersom samfunnskunnskapskursene 
skal tilbys tidlig i opplæringen, vil det være umulig for mange å klare prøven på 
norsk etter endt kurs. De vil da måtte ta en ny prøve før de søker 
statsborgerskap. 
 

- Mange deltakere har lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet og vil aldri nå 
så langt i norskopplæringen at de har forutsetninger for å klare en slik prøve på 
norsk. Selv med spørsmålene opplest eller på lydfil, vil det være en stor 
utfordring, da vokabularet i samfunnskunnskapstemaene ligger på minimum B1-
nivå. 

 
- Høringsforslaget åpner for å revidere prøven slik at den ikke stiller for strenge 

krav til norskkunnskaper, men det lar seg vanskelig gjøre uten at det går på 
bekostning av nivået på det faglige innholdet i prøven. Hvis deltakerne har bestått 
en prøve i samfunnskunnskap på morsmålet sitt, vil denne prøven vise mer av 
deres faktiske kunnskaper enn en revidert og forenklet prøve på norsk. 

 
- Hvis kravet om bestått muntlig prøve på A2-nivå blir innført, vil deltakernes 

norskkunnskaper bli dokumentert her. Vi ser derfor ikke hensikten med å kreve at 
også en samfunnskunnskapsprøve skal avlegges på norsk. 

 
 

 Krav om et minimum av norsk muntlig: Vi støtter kravet om bestått prøve på minimum 
A2-nivå som vilkår for norsk statsborgerskap. 

 

 Utvidelse av personkretsen: Vi støtter forslaget om at også deltakere mellom 55 og 
67 år må dokumentere gjennomført norskopplæring for å få norsk statsborgerskap.   
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 Unntak fra gjennomføringskravet: Personer som dokumenterer at de har tilstrekkelige 
kunnskaper i norsk eller samisk, skal fortsatt kunne søke fritak fra plikt til opplæring 
etter introduksjonsloven. Dette innebærer at man kan få fritak også fra opplæring i 
samfunnskunnskap dersom man har bestått norskprøve på A2-nivå. Vi mener at et 
A2-nivå i norsk ikke nødvendigvis innebærer gode kunnskaper om det norske 
samfunnet, og at en bestått A2-prøve derfor ikke bør gi fritak fra opplæring i 
samfunnskunnskap. 
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