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Realkompetanse

• Hva er realkompetanse?
• all kompetanse som du har skaffet deg 

gjennom formell, ikke-formell eller 
uformell læring. 



• Vurdering av en persons uformelle, ikke-formelle og formelle 
kompetanse opp mot fastsatte kriterier i utdanningssystemet. 

• Realkompetansevurdering er en måte å få belyst og hentet ut 
kunnskap og kompetansen en person innehar. 

• Fire viktige elementer i en realkompetansevurdering

• Realkompetanse er to prosesser: man skal ikke blande opptak og 
fritak vurderingene 

Realkompetansevurdering



Bør ikke være med i en 
realkompetansevurdering (RKV)
• Det er ikke en eksamen

• Strengere krav
• Kan ikke kreve arbeidserfaring

• I de fleste tilfeller:
• Ikke en ren dokumentasjonsvurdering av attester og CV



Regelverk

• Opptak til fagskoleutdanning 
• relevant fag- eller svennebrev
• treårig yrkesfaglig opplæring 
• generell studiekompetanse
• tilsvarende realkompetanse

• Realkompetanse 
• måles mot det formelle opptakskravet

• mot kriterier fastsatt i gjeldende læreplan eller studieplan. 

• kan ikke foretas ved krav om yrkesgodkjenning, autorisasjon eller 
sertifisering

• Søkere må være 23 år (unntak for kunstfaglige utdanninger)



Gå til www.menti.com

Utfordringer med realkompetansevurdering



Typiske feil i opptakskrav

•Har feil alder

•Krav om antall år med 
yrkeserfaring

• Feil kompetanse legges til
grunn for realkompetanse

•Høyskole/universitet som
opptakskrav



Veiledere for realkompetansevurdering i 
høyere yrkesfaglig utdanning



De nye veiledere 



Hva er nytt og annerledes? 

• Tilgjengelig språk

• Nytt uttrykk

• Utvidet delen om metoder og 
flyttet den til dokumentasjon

• Beskrevet arbeidsfordeling 
mellom de ulike rollene 

• Sjekkliste på slutten av hvert 
kapittel

• Oppdatert ihht. til nytt regelverk







De fire elementene i realkompetansevurdering

1. KARTLEGGING (IDENTIFICATION*) av kompetanse/læring som en person har fått igjennom ikke-
formell og uformell læring** 

2. DOKUMENTASJON (DOCUMENTATION)av kompetansen/læringen som personen har fått 
igjennom ikke-formell og uformell læring 

3. VURDERING (ASSESSMENT) av en persons kompetanse/læring som er opparbeidet gjennom 
ikke-formell og uformell læring 

4. SERTIFISERING (CERTIFICATION) av resultatet fra realkompetansevurderingen i form av et formelt 
dokument, eller poeng mot en kvalifisering/grad. 





• hvordan kompetanse fra arbeidslivet / frivillig sektor skal beskrives 

• hva som kreves for at dokumentasjonen skal være gyldig

• hva et kursbevis av ikke-formell art skal inneholde.

Det faglige personalet bør være sentrale i arbeidet med å tydeliggjøre krav til 
dokumentasjon for å sikre faglig relevans.

Krav til dokumentasjon



Yrkeserfaring og retningslinjer

• Legg merke til at fagskolen ikke kan kreve antall år med yrkeserfaring, men de 
kan sette krav om hvordan kompetansen beskrives. 

• Dette er fordi det ikke kan stilles strengere krav til realkompetansevurdering enn 
andre opptaksformer. 



Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

• på riktig nivå, tilsvarende videregående opplæring
• Kjenner til kompetansemålene

• Likeverdig kompetanse

• Spesielle opptakskrav

• har tilstrekkelig omfang, fordypning og/eller faglig 
bredde



Fritak på fritak av realkompetansevurdering

• Relevant arbeidserfaring 

• likeverdig med læringsutbyttet det vurderes mot

• Kjenner kompetansemål

• relevant for emnet det søkes fritak for

• har tilstrekkelig omfang, fordypning og/eller faglig 
bredde



Gå til www.menti.com

Metoder for realkompetansevurdering



Metoder for å dokumentere kompetanse

Muntlige metoder:

• Simuleringer 

• Samtaler

• Intervju

• Muntlig presentasjon

• Praksis eller demonstrasjon

Skriftlige metoder:

• Portefølje

• Digital dokumentasjon

• Utfyllende attest fra arbeidsgiver



Gå til www.menti.com

Flaskehalser og ressurser



Nettverk

• Møtested for alle som driver med realkompetansevurdering, på tvers 
av nivåer

• Utveksle erfaringer og gi tilbakemeldinger

• Utvikle kompetansen på/og feltet

• Interessert?
• Ta kontakt med Kompetanse Norge!



Kontaktinformasjon

Kompetanse Norge

Stine.haram@kompetansenorge.no

Camilla.alfsen@kompetansenorge.no

postmottak@kompetansenorge.no

Kompetansenorge.no/realkompetanse

NOKUT

fagskole@nokut.no

www.nokut.no
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Spørsmål?


