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Statsbudsjettet 2020 Tillegg til tildelingsbrev nr. 04-2020 - Oppdrag om 
organisering av opplæringen i det nye faget samfunnskunnskap 

Vi viser til det ordinære tildelingsbrevet til Kompetanse Norge for 2020 og tidligere tillegg til 
tildelingsbrev sendt i 2020. Dette brevet inneholder oppdrag om organisering av opplæringen 
i det nye faget samfunnskunnskap.  
  

Oppdrag nr. 2020-014 Organisering av opplæringen i det nye faget 
samfunnskunnskap  

Tildeling: Oppdraget finansieres innenfor eksisterende tildeling 

Frist: 20. mai 2020 

Bakgrunn for oppdraget: 
Kompetanse Norge leverte 6.12.19 en utredning om forholdet mellom samfunnskunnskap, 
norsk kultur og norske verdier samt kulturorienteringsprogram, basert på oppdrag gitt i tillegg 
01/18 til oppdragsbrev fra Justisdepartementet og tildelingsbrev for 2019 fra 
Kunnskapsdepartementet (KD). I utredningen anbefaler Kompetanse Norge å innlemme 
opplæringen i norsk kultur og norske verdier i opplæringen i samfunnskunnskap, og at denne 
opplæringen skal utvides til 80 timer.  
 
Som det fremgår av forslag til ny integreringslov støtter departementet anbefalingen fra 
Kompetanse Norge og konkluderer med at opplæring i norsk kultur og norske verdier i 
asylmottak opphører som et eget opplæringstilbud, og innlemmes i opplæring i 
samfunnskunnskap. Det nye faget gis navnet samfunnskunnskap. 
 
I brev av 7. februar signaliserte KD at vi ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å beslutte hvilket 
timeomfang det nye faget samfunnskunnskap skal ha (til tross for anbefalingen om 80 timer 
fra Kompetanse Norge). KD har behov for en nærmere vurdering av timeomfanget for det nye 
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faget, særlig knyttet til vurdering av økonomiske konsekvenser. Vi har også sett behov for å 
vurdere hvilket omfang av opplæring ulike deler av målgruppen skal ha, og hvilke moduler 
som skal være obligatorisk for hvem. Kompetanse Norge ble derfor invitert til møte 17. april 
for å drøfte et oppdrag med å gjennomføre en slik vurdering.  
 
Beskrivelse av oppdraget:  
Jf. møtet 17. april er Kompetanse Norge og KD enige om at det er vesentlig at arbeidet med å 
vurdere timeomfang for det nye faget kan løses innenfor samme tidsramme som det øvrige 
arbeidet med ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Førsteutkast til ny læreplan skal 
foreligge 24. juni. For å kunne sikre nødvendig fremdrift ble det i møtet konkludert med at 
Kompetanse Norge leverer en beskrivelse av to alternativer for organisering av opplæringen i 
det nye faget samfunnskunnskap i moduler innenfor et timeomfang på 80 timer. De to 
alternativene bør synliggjøre hvordan faget kan deles opp i moduler og hvilke moduler som 
bør gjøres obligatoriske for asylsøkere i mottak til erstatning for opplæringen i norsk kultur og 
norske verdier. Timeomfang for de ulike modulene må fremkomme. Vi ber også Kompetanse 
Norge vurdere om det i det ene alternativet for organisering av opplæringen kan legges opp til 
at noen temaer kan være valgfrie for noen grupper av deltakere. 
 
Innspillet skal danne grunnlag for departementets vurdering av de økonomiske 
konsekvensene av de to alternativene. KD vil involvere/konsultere Kompetanse Norge i de 
økonomiske vurderingene ved behov. Rammen for departementets vurderinger er 
tilskuddsordningen for opplæring i norsk kultur og norske verdier og tilskuddsordningen for 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  
 
Kompetanse Norge skal innen fristen levere beskrivelse av to alternativer for organisering av 
opplæringen i det nye faget samfunnskunnskap i moduler innenfor et timeomfang på 80 timer. 
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