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Begrunnelsen for språkkrav - forarbeidene
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Norsk språk er nøkkelen inn i store og små fellesskap i det norske 
samfunnet – legger til rette for integrering

Å kunne snakke og forstå norsk er viktig for tilgang til arbeid, for gode 
arbeidsvilkår, stabil arbeidstilknytning og mobilitet på arbeidsmarkedet. 

Det er også viktig for å følge opp barns skolegang og deltakelse i 
fritidsaktiviteter. 

Gode norskferdigheter er også en forutsetning for å fullt ut kunne ta i 
bruk de demokratiske rettighetene som norsk statsborgerskap gir.



Hva de ulike språknivåene betyr
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A1: Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og 
uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis 
samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper 
deg.
A2: Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske 
aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle 
tekster knyttet til arbeidet ditt. Du kan skrive korte, enkle 
beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle 
fraser og setninger.
B1: Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente 
emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og 
fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, 
og kan skrive enkle tekster om kjente emner, og kort forklare 
og begrunne meninger og planer.

Kilde: HK-dir



Språkkrav i regelverket
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Tidligere språkkrav: Krav 
til gjennomført opplæring, 
og krav om å ha oppnådd 

minimum nivå A2 på 
muntlig prøve i norsk. 

Granavolden-plattformen 
– språkkravet skal heves

Forslag til hevet 
språkkrav - Prop. 98 L 

(2019–2020)

Vedtatt oktober 2020
Ikrafttredelse 1. oktober 

2022



Hvorfor heves kravet til B1? - Forarbeidene
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• Formålet med å heve kravet til ferdigheter i norsk muntlig 

er å motivere alle innvandrere som ønsker å bli norske 

statsborgere til å lære seg norsk muntlig på et høyere nivå 

enn A2. 

• En skjerping av språkkravet vil bidra til at flere av dem 

som blir norske statsborgere er integrert i Norge.

• Flere vil lære seg norsk på et høyere nivå dersom det er 

et krav i loven – se til Danmark



Erfaringer fra Danmark
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• 68 prosent av flyktninger og familiegjenforente som er 
omfattet av det danske integreringsprogrammet består 
prøve på nivå B1, innen fem år fra påbegynt 
danskutdannelse. 

• Danmark oppnår disse resultatene med et noe lavere 
timeomfang for opplæringen enn det gjennomsnittlige 
timeomfanget per deltaker i Norge.



Hevet språkkrav – statsborgerloven § 8 (1. okt)
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§ 8.Krav om ferdigheter i norsk muntlig og bestått 
statsborgerprøve

Søkere mellom 18 og 67 år skal ha oppnådd minimum 
nivå B1 på muntlig prøve i norsk og ha bestått 
statsborgerprøve. 18-årsgrensen beregnes ut fra 
søknadstidspunktet.

Kongen kan gi forskrift om kravene om ferdigheter i 
norsk muntlig og bestått statsborgerprøve, blant annet om 
unntak fra kravene.



Unntak fra språkkravet – sbf § 4-1
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§ 4-1.Unntak fra kravet om ferdigheter i norsk muntlig på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk eller på 
grunn av særlige helsemessige årsaker eller personlige forutsetninger

Unntatt fra kravet om å beherske norsk muntlig er søkere som kan dokumentere et av følgende:

a. standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i norsk eller samisk i grunnskolen
b. halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i norsk eller samisk i videregående opplæring
c. gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- og høyskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng
d. oppfylt inntakskrav for studier på norsk eller samisk for universitet eller høyskole i Norge
e. ankom Norge på bakgrunn av søknad om beskyttelse eller som overføringsflyktning og som har fylt 55 år
f mottar uføretrygd og har fylt 55 år
g. særlige helsemessige årsaker, eller personlige forutsetninger som vedkommende ikke har kontroll over, gjør at personen ikke 
har mulighet til å bestå norskprøve på nivå B1 eller høyere
h. har fått vedtak om fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven § 19 annet ledd jf. forskrift om 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 20 eller integreringsloven § 37 jf. § 29
i. er statsløs.

Søker som får unntak etter første ledd bokstav e, f, g og i må oppnå minimum nivå A2 på muntlig prøve i norsk, med mindre det 
foreligger tungtveiende årsaker til at vedkommende bør fritas fra språkkravet. 



Hvem avgjør søknad om unntak?
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UDI og UNE avgjør hvorvidt søkeren skal få unntak fra 
språkkravet basert på dokumentasjon søkeren fremlegger

Søkeren må selv søke om unntak



Unntakskrav – karakter 2 – sbf § 4-1 1 a og b
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Søkeren er unntatt fra språkkravet dersom vedkommende 
kan legge frem dokumentasjon fra grunnskole eller 
videregående skole med minimum karakter 2 i norsk eller 
samisk. 

Karakter 1 fra grunnskolen tilsvarer svært lav kompetanse –
dokumenterer ikke at personen har tilstrekkelige kunnskaper i 
norsk. 

De som ikke kan fremlegge sluttvurdering med minimum 
karakter 2, vil måtte oppnå B1 på muntlig prøve etter 
hovedregelen. 

Unntak fra språkkrav både på nivå B1 og A2.



Studier på norsk eller samisk - sbf § 4-1 1 c og d
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• Personer som kan dokumentere at de fyller de særlige 
kravene for kunnskaper i norsk eller samisk for inntak til 
universitet eller høgskole, har tilfredsstillende ferdigheter 
og skal unntas.

• For personer som har deltatt på eller gjennomført studier 
på norsk eller samisk ved et universitet eller en høyskole, 
er det tilstrekkelig at man kan dokumentere deltakelse på 
studiet og at undervisningsspråket er norsk eller samisk. 

• Gir unntak for språkkrav på både B1 og A2-nivå



Automatiske unntak – sbf § 4-1 1 e og f
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• Søkere som ankom Norge på bakgrunn av søknad om 
beskyttelse eller som overføringsflyktning og som har fylt 55 
år

• Søkere som mottar uføretrygd og har fylt 55 år.

Kombinasjon av alder i tillegg til helse eller språkbakgrunn vil 
gjøre det krevende for svært mange i denne gruppen å oppnå 
nivå B1 i norsk muntlig.

NB! – fortsatt krav om å nå nivå A2 



Særlige helsemessige årsaker eller personlige forutsetninger – sbf § 4-1 1 g
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Vilkår:

• særlige helsemessige årsaker, 
eller personlige forutsetninger 

• som vedkommende ikke har 
kontroll over, 

• gjør at personen ikke har 
mulighet til å bestå norskprøve 
på nivå B1 eller høyere



Ikrafttredelsesrundskrivet
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• Unntak må skyldes helsemessige eller personlige 

forutsetninger som påvirker gjennomføringsevnen på lang 

sikt. 

• Akutt eller forbigående sykdom gir ikke grunnlag for 

unntak.

• Flere faktorer som har innvirkning på progresjon og 

resultat i språkinnlæringen.



Relevante momenter
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• Alder ved ankomst til Norge
• Utdanningsbakgrunn fra hjemlandet
• Språkbakgrunn
• Særlig omsorgsbyrde 
• Helseutfordringer
• Hørselshemmede eller tegnspråkbrukere (men er som 

utgangspunkt ikke unntatt fra B1)

Listen er ikke uttømmende, og ofte vil flere faktorer være tilstede 
samtidig.



Øvrige unntaksgrunner § 4-1 1 h og i
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• Vedtak om fritak fra kommunen fra plikt til å avlegge 
avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven eller 
integreringsloven. Fritak fra plikt til opplæring gir også 
fritak fra plikt til prøve. 

• Unntak fra krav til B1 for statsløse. – Etter FN-
konvensjonen om statsløses stilling skal statene lette 
statsløses erverv av statsborgerskap.  - Men fortsatt krav 
om nivå A2. 



Likevel krav om å oppnå nivå A2
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Personer som får unntak fra kravet om nivå B1 etter første 

ledd bokstavene e, f, g og i må som utgangspunkt oppnå 

minimum nivå A2 på muntlig prøve i norsk. 

Unntak også fra kravet om å nå språknivå A2 i spesielle 

tilfeller (se sbf. § 4-1 2).

Det må foreligge tungtveiende årsaker. 



Unntak fra kravet til statsborgerprøve, sbf. § 4-2
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• Relativt uendret, men krav til minimum karakter 2 (som i 

norsk/samisk)

• Nytt unntak: § 4-2 bokstav e

▪ gjennomført studier på norsk/samisk på universitet eller 

høgskole i Norge

• Nytt unntak: § 4-2 bokstav f

▪ særlige helsemessige, andre tungtveiende årsaker eller 

personlige forutsetninger som vedkommende ikke rår over



Dokumentasjonskrav: hvordan søke om unntak
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Unntak grunnet helse eller personlige forutsetninger

▪ Skjema som skal fylles ut av søker

▪ Eget tilleggsskjema til helsepersonell

▪ Eget tilleggsskjema til opplæringsinstitusjoner/PP-

tjeneste/logoped/spesialpedagog

▪ Skjemaene er tilgjengelig på www.udi.no

▪ Interaktivt søknadsskjema med tilpasset sjekkliste

https://udi.no/ord-og-begreper/unntak-fra-prove-i-norsk-muntlig-og-statsborgerproven-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap/


Hvem gjelder de nye kravene for?
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▪ Hevet språkkrav (B1) gjelder søknader levert hos politiet 1. 
oktober eller senere, eller registrert i søknadsportalen 24. 
september eller senere

▪ Krav til muntlig prøve på nivå A2 for de som har søkt før 
dette

▪ Kravet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap avviklet 
1. oktober 2022, gjelder ingen søknader som behandles 
etter dette

▪ Endringene i forskriftsbestemmelsene gjelder alle søknader 
som behandles etter 1. oktober



www.udi.no


