
Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet
Kurs i fylkene høsten 2017 – Møre og Romsdal 24.10.17



Jeg skal snakke om
• Kompetanse Norge
• Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap
• Norskprøven: sertifisering og kvalitetssikring
• Statsborgerprøven vs samfunnskunnskapsprøven
• Undervisningsopplegget «Norsk kultur og norske verdier»
• Kompetanseløftet - FVO
• Videreutdanning
• Aktuelle FB-sider



• skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv
• skal være en nasjonal pådriver for en helhetlig og framtidsrettet 

kompetansepolitikk
• skal være utviklere og ideskaper på praksisfeltet
• skal samarbeide med andre statlige aktører, partene i arbeidslivet, 

regionale og kommunale aktører, frivilligheten og opplærings- og 
utdanningsinstitusjoner



Lovendringer
Statsborgerskap
• Bestått Statsborgerprøven eller 

prøve i samfunnskunnskap på norsk
• Oppnådd minimum A2 på muntlig 

delprøve i norsk
• Gjelder søkere mellom 18 og 67 år
• Gjelder søknader fra 1. januar 2017

Regelverk statsborgerskap

Permanent opphold
• Bestått prøve i samfunnskunnskap på et 

språk vedkommende forstår
• Oppnådd minimum A1 på muntlig 

delprøve i norsk

• Gjelder søkere mellom 16 og 67 år

• Gjelder søknader fra 1. januar 2017 
(virkning fra 17. desember 2016).

Regelverk permanent opphold

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/regelverk/sprakkrav-og-krav-om-kunnskaper-om-samfunnet-for-a-bli-norsk-statsborger-etter-1.-januar-2017/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/regelverk/Sprakkrav-og-krav-til-kunnskaper-om-safunnet-for-a-fa-permanent-oppholdstillatelse/


Samfunnskunnskapsprøven og
Statsborgerprøven

• Bygger på læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap
• Flervalgsprøve
• Svarene står på ressursen www.samfunnskunnskap.no

http://www.samfunnskunnskap.no/


Forskjellen på de to prøvene
Samfunnskunnskapsprøven
• 38 spørsmål, 29 riktige for å 

bestå
• Oversatt til 27 språk, i tillegg til 

bokmål og nynorsk
• Ingen føringer for språknivå
• Avsluttende prøve etter 

opplæring i 50 timer 
samfunnskunnskap

• Gratis første gang for dem med 
rett til gratis opplæring

Statsborgerprøven
• 32 spørsmål, 24 riktige for å 

bestå
• Kun bokmål og nynorsk
• Språknivå A2
• Spørsmål av «allmenn og 

hverdagslig karakter» for søkere 
om statsborgerskap

• Kun privatister (alle betaler)



Resultater på de to prøvene
Samfunnskunnskapsprøven
• 2016: 12 470 avlagte prøver

79 prosent bestått
Flest på arabisk, tigrinja, norsk (bokmål), engelsk og somali

• 2015:   6 820 avlagte prøver
78 prosent  bestått

Flest på arabisk, tigrinja, norsk (bokmål), engelsk og somali
Statsborgerprøven
Tilgjengelig for gjennomføring 1.januar 2017

2 543 avlagte prøver, 74 prosent bestått



Norskprøven
Sertifisering av sensorer til Delprøve i muntlig kommunikasjon

Hvorfor innføre en sertifiseringsordning?

Tiltak for å bedre sikkerheten

Delprøven i muntlig kommunikasjon 
er den mest usikre delen av prøven.

Ny status

Delprøven i muntlig kommunikasjon er 
sentral i forbindelse med rett til opphold i 
Norge.



Hvordan vil ordningen fungere?

Nettkurs i vurdering av muntlige 
ferdigheter

+
Sensorpøven (ca. 2 timer)

- Flervalgsoppgaver
- Vurdering av videoklipp

Varighet: 3 år
Tilbys fra høsten 2017
Nettkurs i vurdering av muntlige 
ferdigheter

https://www.kompetansenorge.no/kurs-og-konferanser/nettkurs-i-vurdering-av-muntlige-ferdigheter/


Resultater på Norskprøven Møre og Romsdal,
sommeren 2017



Resultater for hele landet sommeren 2017

Antall Prosentandel 
på nivå B2 

Prosentandel 
på nivå B1 

Prosentandel 
på nivå A2 

Prosentandel 
på nivå A1 

Prosentandel 
under nivå 
A1 

Prosentandel 
ikke vurdert 

Muntlig 14 271 9 31 46 13 1 0 

Lytteforståelse 12 206 18 31 40 11 0 -

Leseforståelse 12 019 18 28 30 21 3 -

Skriftlig 
framstilling 12 736 3 29 46 16 1 4 



«Norsk kultur og norske verdier – opplæring for 
asylsøkere»
Den enkeltes plikter og rettigheter etter norsk lov ligger til grunn for alle temaene. 

• Hverdagslige temaer og sosial omgang (12 temaer)
• Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider
• Likestilling og vern mot diskriminering
• Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 
• Barns rettigheter og foreldrerollen
• Vold i nære relasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige 

begrensninger av unges frihet
• Seksuell trakassering og voldtekt
• Demokrati og verdier
• Trusler mot demokratiet

Norsk kultur og norske verdier

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/norsk-kultur-og-norske-verdier--opplaring-for-asylsokere/


Hva er arbeidsrettet norskopplæring?

• lære språket som brukes i 

arbeidslivet

• lære språk for å kvalifisere seg til 

arbeidslivet 

• lære om arbeidslivet

• lære på arbeidsplasser/ i praksis Arbeidsrettet opplæring

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/arbeidsrettet-opplaring/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/arbeidsrettet-opplaring/


Læringsteknologi
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Hva er læringsteknologi?
Hvordan kan 

læringsteknologi brukes i 
opplæringa

Hvorfor ta i bruk 
læringsteknologi

Hva skal til for å satse på 
hensiktsmessig bruk av 

læringsteknologi

Gjøre norskopplæringen fleksibel og 
tilpasset behovene til enkeltindividene i 
en svært heterogen deltakergruppe

Sørge for norskopplæring som er 
tilpasset det digitale samfunnet



Kompetanseløftet
Forberedende voksenopplæring
Modulstrukturerte læreplaner

Formål
• Raskere overgang til arbeid eller videregående opplæring

i integrerte opplæringsløp

• Førstegangsopplæring i norsk og grunnskoleopplæring samtidig.
For deltakere på spor 1 og «halve spor 2»
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Fag og struktur
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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 
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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

Rogaland
•Breidablik læringssenter
•Bryne kompetansesenter
•Eigersund voksenopplæringssenter
•Johannes læringssenter
•Ryfylke læringssenter
•Sandnes læringssenter
Sør-Trøndelag
•Enhet for voksenopplæring (EVO), Trondheim
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

Nord-Trøndelag

•Levanger voksenopplæring

•Møllegata voksenopplæring

•Namsos opplæringssenter

•Nærøy voksenopplæring

•Vikna voksenopplæring



Videreutdanningstilbud
• Videreutdanningstilbud

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Videreutdanning/


Facebook-grupper
• Ledere i voksenopplæringen,  Kompetanse Norge
• Grunnleggende ferdigheter,  Kompetanse Norge
• Karriereveiledning, Kompetanse Norge
• Lærere 50 timers samfunnskunnskap,  Kompetanse Norge
• Arbeidsrettet norskopplæring,  Kompetanse Norge
• Nynorsk for vaksne innvandrarar, Kompetanse Noreg
• Alfabetiseringslærere, Kompetanse Norge
• Frivillige norsktrenere, Kompetanse Norge 
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