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Uttalelse til «Høring – forslag til endring i statsborgerloven – krav om at søkere mellom 18 og 

67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap». 

Fra :Lund ungdomsskole – Avdeling Voksenopplæring 

§§7 og 8: Prøven som skal bestås er den obligatoriske avsluttende prøven i 

samfunnskunnskap, jf.§ 18 i forskrift 20.april 2005 nr.341 om opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Vilkåret gjelder for søkere mellom 18 og 

67 år. Vilkåret i statsborgerloven er at prøven er avlagt på norsk. 

Det nye her – at samfunnsfagprøven skal bestås på norsk, legger inn et mye strengere 

skriftlig språkkrav, enn det som kreves av muntlige ferdigheter. Muntlig kreves det et nivå 

tilsvarende A2. I høringsnotatet pkt.2.2.1 blir det forklart om samfunnsfagprøven at Å 

avlegge prøven slik den i dag foreligger, forutsetter et nivå i norsk skriftlig tilsvarende B1 i 

rammeverket. Høringsdokumentet åpner for at prøven eventuelt vil kunne revideres, men 

dette mener vi er altfor vagt uttrykt. 

Det er viktig at kvinner og menn gis like muligheter til å bli en del av vårt samfunn. 

Innvandrere med begrenset skolegang har vanskeligere for å lære norsk enn andre, særlig 

skriftlig norsk. Når vi vet at en stor del av de som i dag søker statsborgerskap i Norge, er 

flyktninger fra land hvor spesielt mange kvinner får lite skolegang, bør vi unngå å legge opp 

til lover som kun ivaretar de mest ressurssterke mht. skolegang. 

Vi vil også understreke at flyktninger har et reelt behov for den tryggheten som følger med 

et norsk statsborgerskap. Ofte kommer de fra krigsrammede land der utdanningssystemet 

ikke fungerer. Som samfunn er vi tjent med at denne gruppen får bo i Norge med den  

tilhørighet til landet som mulighet for statsborgerskap medfører.   

Vi mener altså at kravet om å ha muntlige ferdigheter på A2- nivå, er et rimelig krav. 

Å måtte bestå den skriftlige samfunnsfagprøven på norsk på et nivå tilsvarende B1, vil for 

store grupper innvandrere være et nesten uoppnåelig krav. 
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