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Forord
På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Oxford Research gjennomført følgeevalueringen av ”Nasjonalt
prosjekt om realkompetansevurdering i opplæringen innenfor Kriminalomsorgen”. Hensikten med prosjektet
har vært å ta i bruk og systematisere realkompetansevurdering for innsatte og domfelte som venter på soning
og som ikke har tatt videregående opplæring. I den videre omtale av dette prosjektet vil vi, for enkelhets skyld,
bruke benevnelsen RKV-prosjektet.
Forsiden på denne sluttrapporten har to elementer. Først har vi valgt å illustrere prosjektenes arbeid med RKV
ved hjelp av et bilde. Vi synes at et byggverk støttet av et stillas er betegnende for arbeidet som gjøres med å
rehabilitere innsatte tilbake til samfunns- og arbeidsliv. Pedagogisk stillasbygging er et grunnleggende begrep
innen pedagogikk og viser til den hjelpen elever får gjennom lærerens kyndige veiledning. Tittelen på rapporten
viser til hva denne pedagogiske stillasbyggingen kan føre til hos denne elevgruppen. De vi har møtt av elevgruppen, som har fått eller er i ferd med å få gjennomført RKV, melder om ny optimisme med tanke på fremtiden og videre skole, utdanning og arbeid.
Følgeevalueringen består av to delrapporter (avlevert mars 2008 og 2009), og denne sluttrapporten. Mens
første delrapport fokuserte på oppstart og initiering av prosjektet, var fokus i andre delrapport på gjennomføring og iverksetting av realkompetansevurdering (RKV) overfor innsatte. Fokus i denne sluttrapporten er på fire
overordnede problemstillinger:





RKV som arbeidsverktøy overfor elevgruppen
Utfordringer knyttet til RKV overfor elevgruppen
RKV i forhold til elevgruppens videre utdanningsløp
Overføringsverdi av modeller og samarbeidsformer

Vårt ønske er at rapportene kan gi verdifulle bidrag til RKV-prosjektet som helhet, men også et kunnskapsgrunnlag for eventuelle beslutninger om og modeller for RKV som implementeres innen kriminalomsorgen i
neste omgang.
Arbeidet med sluttrapporten har vært utført av et team bestående av Per E. Garmannslund (prosjektleder) og
Stine Meltevik. Underveis i prosjektet har vi hatt tett dialog med delprosjektgruppene. Gruppene har vært til
stor hjelp i gjennomføringen av evalueringen. I tillegg har Fylkesmannen i Hordaland og prosjektledelsen ved
Vox vært viktige medspillere i gjennomføringen av evalueringen.
Vi vil takke alle som bidratt med data og innspill.

Kristiansand, 07.10 2010

Harald Furre
Adm. dir.
Oxford Research AS
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Kapittel 1. Sammendrag
Denne sluttrapporten er den tredje og siste rapporten som Oxford Research leverer i evalueringen av
”Nasjonalt prosjekt om realkompetansevurdering i
opplæringen innenfor Kriminalomsorgen”. Realkompetansevurderingsprosjektet har vært ledet av Vox
på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Hensikten med prosjektet har vært å ta i bruk og systematisere realkompetansevurdering for innsatte og domfelte som venter på soning og som ikke har tatt videregående opplæring.

Overordnet er Oxford Researchs konklusjon at man
gjennom prosjektet har maktet å etablere RKV som
et verktøy for kompetansekartlegging og tilrettlagt
opplæring overfor denne elevgruppen. Realkompetansevurdering bør derfor benyttes og videreutvikles
i Kriminalomsorgen.

Fokus i evalueringen er på fire overordnede problemstillinger rundt bruken av realkompetansevurdering (RKV) innenfor Kriminalomsorgen:

This is the third and final report produced by Oxford
Research AS in the evaluation of “The National Project on Validation of Prior Learning within the Norwegian Correctional Services”. The project on validation of prior learning has been implemented by Vox
(Norwegian Agency for Lifelong Learning) on behalf
of the County Governor in Hordaland.






RKV som arbeidsverktøy overfor elevgruppen
Utfordringer knyttet til RKV overfor elevgruppen
RKV i forhold til elevgruppens videre utdanningsløp
Overføringsverdi av modeller og samarbeidsformer

Datainnsamlingen og følgeevalueringen har foregått
parallelt med prosjektets fremdrift. Dokumenter,
kvalitative intervjuer og kvantitative data utgjør
datagrunnlaget, og samtlige rapporter som inngår i
følgeevalueringen bygger på disse dataene.
Viktige funn i evalueringen








RKV-prosjektet har i stor grad lykkes med å
etablere RKV som et verktøy for kompetansekartlegging og tilrettelagt opplæring overfor denne elevgruppen.
RKV-prosjektet har medført utarbeiding av
rutiner for å nå aktuelle elever med informasjon, samt en betydelig kompetanseheving på RKV generelt ved de fengslene som
har deltatt i prosjektet.
RKV i seg selv utgjør en motivasjonsfaktor
for elevgruppen innenfor Kriminalomsorgen, noe som ser ut til å medvirke til orientering fremover etter endt soning.
RKV av denne elevgruppen ser ut til å gjennomføres best når elevene får personlig
oppfølging og veiledning.

© Oxford Research AS

1.1 Executive summary

The purpose of the project was to deploy and systemise the concept of validation of prior learning for
inmates and persons waiting to serve prison sentence who do not have a high school education.
The evaluation has focused on four main challenges
following the deployment of validation of prior
learning within the Norwegian Correctional Services:






Validation of prior learning as an operational
tool when dealing with students
Challenges rising from deploying validation of
prior learning as an operational tool when dealing with students
Validation of prior learning in relation to future
education of students
Transfer value of models and modes of cooperation

The data collection and the on-going evaluation have
occurred in parallel with the progression of the project on validation of prior learning. Documents, interviews and quantitative data constituted the foundation for all three reports in the evaluation.
The main findings of the evaluation:


The project has to a large degree been successful in establishing the concept of validation of
prior learning as a tool for mapping skills and
competence and providing adapted education
for the students.

9





10

The project has resulted in the establishment of
routines for reaching student in the target group
with information, as well as considerable improvement of competence on validation of prior
learning in the correctional facilities which participated in the project.
Validation of prior learning in itself constitutes
an element of motivation for students in correctional facilities, which appears to assist in forward-looking orientation of student upon completion of prison terms.



Validation of prior learning for this group of
students appears to function most favourably
when paired with personal follow-up and guidance.

The supreme conclusion of Oxford Research AS is
that the project has managed to establish validation
of prior learning as a tool for mapping skills and
competence and providing adapted education for
the students. Hence, validation of prior learning as a
tool should be deployed and further developed by
the Norwegian Correctional Services.

© Oxford Research AS

Kapittel 2. Om evalueringen
2.1 Bakgrunn og formål med evaluering
Dette er den siste og endelige rapporten i forbindelse med evalueringen av det som her blir kalt RKVprosjektet. Forsiden på denne sluttrapporten har to
elementer. Først har vi valgt å illustrere prosjektenes
arbeid med RKV ved hjelp av et bilde. Vi synes at et
byggverk støttet av et stillas er betegnende for arbeidet som gjøres med å rehabilitere innsatte tilbake
til samfunns- og arbeidsliv. Pedagogisk stillasbygging
er et grunnleggende begrep innen pedagogikk og
viser til den hjelpen elever får gjennom lærerens
kyndige veiledning. Tittelen på rapporten viser til hva
denne pedagogiske stillasbyggingen kan føre til hos
denne elevgruppen. De vi har møtt av elevgruppen,
som har fått eller er i ferd med å få gjennomført
RKV, melder om ny optimisme med tanke på fremtiden og videre skole, utdanning og arbeid.

2.1.1

Hva er realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kunnskap og ferdigheter som
er tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet
arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller
på annen måte (vox.no).

Vox beskriver realkompetansevurdering (RKV) som
en vurdering der den ”[…] enkeltes realkompetanse blir
vurdert opp mot kriterier for opptak til et studium eller
kriterier for fritak fra deler av et studium. Vanligvis er det
en forutsetning at vedkommende ikke allerede har formell
dokumentasjon som kan gi grunnlag for opptaket eller
1
fritaket” .

Realkompetansevurdering kan være en vei eller
døråpner inn til utdanning for personer med yrkespraksis. Realkompetansevurdering kan også være en
vei til full kvalifisering for personer som har påbegynt utdanning, men ikke fullført. Ideen om å verdsette kompetanse tilegnet på andre måter enn gjennom det formelle utdanningssystemet ligger flere
tiår tilbake. Allerede i 1976 ble retten til å få dokumentert sine kunnskaper og ferdigheter, uavhengig
av hvordan disse er skaffet, definert i Voksenopplæringslovas § 3 (Alfsen, Hanssen, & Ramstad, 2010).
Det var imidlertid først mot slutten av 1990-tallet da
Kompetansereformen kom, at vi fikk en systematisk
1

tilnærming til RKV gjennom anbefaling om å utvikle
et system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse. (St.meld. 42 1997-1998. Kompetansereformen)
Internasjonalt, satte man også fokus på RKV på denne tiden. Som Alfsen m.fl. skriver, er den grunnleggende ideen bak RKV felles på tvers av land, det er
imidlertid noen ulikheter knyttet til begrepsbruk og
systemer.
Rett til realkompetansevurdering er regulert i opplæringslova § 4A-3 og forskrift til opplæringslova § 413. Den enkelte kommune har plikt til å realkompetansevurdere voksne som har rett til grunnskoleopplæring, jf. Opplæringslova § 4A-1.
I videregående opplæring skal realkompetanse vurderes opp mot nasjonale læreplaner og godkjente
kompetansemål
dokumenteres
i
et
kompetansebevis(Alfsen et al., 2010).

2.1.2

RKV innen kriminalomsorgen

Et tilbud om opplæring og undervisning har eksistert
i norske fengsler helt fra 1700 tallet. På 1970- og 80tallet vokste imidlertid undervisningstilbudet sterkt.
Undervisningstilbudet i fengslene per i dag er varierende, både i art og varighet. Domfelte og innsatte
har imidlertid samme rettighet til opplæring som
andre voksne (Fylkesmannen i Hordaland, 2009).
I forhold til realkompetansevurdering i kriminalomsorgen påpekes det i rapporten ”Din tur til å bevise”
(Alfsen et al., 2010) at innsatte i norske fengsler i
liten grad har fått muligheten til realkompetansevurdering. Antallet realkompetansevurderinger i
fengselsundervisningen er ca. 100-150 pr. år, noe
som er lavt i forhold til antall innsatte som har kontakt med skoleverket (ibid).

2.1.3

Formål med prosjektet

Hovedmålet med prosjektet Realkompetansevurdering i kriminalomsorgen er å ta i bruk og systematisere realkompetansevurdering for innsatte og domfelte som venter på soning som ikke har videregående
opplæring.

Se: http://vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1677&epslanguage=NO

© Oxford Research AS
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Hensikten er å gjøre realkompetansevurdering kjent
og benyttet i opplæringen innenfor kriminalomsorgen. Dette skal føre til helhetlige og tilrettelagte
opplæringsløp.

Det er videre definert en rekke delmål og resultatmål.








Å prøve ut og etablere realkompetansevurdering (også yrkesprøving) som verktøy for kompetansekartlegging og tilrettelagt opplæring innenfor kriminalomsorgen.
Etablere tilbud om realkompetansevurdering for
innsatte/domfelte som venter på soning.
Etablere samarbeidsfora mellom skoleverket,
NAV, kriminalomsorgen og brukerorganisasjoner.
Med utgangspunkt i realkompetansevurdering
fastlegge og utvikle modeller som ivaretar individuell tilrettelegging/tilpassa opplæring.
Utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak innen realkompetansevurdering for prosjektmedarbeidere/lærere og andre.

Prosjektet har blitt ledet av Fylkesmannen i Hordaland og blitt drevet av Vox. Prosjektet har i tillegg
hatt en sentral styringsgruppe.

2.2 Funn i delrapportene
Første delrapport i følgeevalueringen fokuserte på
oppstart og initiering av RKV- prosjektet. Rapporten
oppsummerte at samtlige delprosjekter var kommet
i gang med arbeidet, men det ble påpekt ulike momenter som delprosjektene ble anbefalt å jobbe
videre med. Blant annet gikk dette på involvering av
samarbeidsaktører og samordning av innsats mellom
de ulike delprosjektene. Det ble videre konkludert
med at de ulike delprosjektene til en viss grad var
kommet i gang med å realkompetansevurdere innsatte, men at man i varierende grad lykkes med
gjennomføringen og fullføringen av vurderinger.
Andre delrapport hadde fokus på gjennomføring og
iverksetting av realkompetansevurdering overfor
innsatte. I andre delrapport oppsummerte vi blant
annet følgende:


12






ringene kan imidlertid ikke måles i form av effekt på antall gjennomførte RKV overfor innsatte. Dette tallet er stabilt fra 2008 til 2009, men
endringer er til stede ett ledd tidligere i evalueringskjeden på resultater. Dette dreier seg blant
annet om en betydelig kompetanseheving på
RKV blant ansatte.
Man har kommet godt i gang med rutiner og
prosedyrer for å få gjennomført RKV prosesser.
Motivasjon
er
avgjørende
for
RKVgjennomføringen. En avgjørende faktor er om
den enkelte i elevgruppen blir støttet og utfordret gjennom personlig veiledning og oppfølgning.
Tilgang på fagkonsulenter er viktig for å få til
RKV av de i elevgruppen som har kort soningstid.

I forlengelsen av dette anbefalte Oxford Research
delprosjektene å fortsatt ha et høyt trykk på å få
gjennomført RKV av elevgruppen, med tanke på å
skaffe seg så mye erfaring som mulig med metodikken.

2.3 Fokus i sluttrapporten
I tillegg til at det er gjennomført datainnsamling i
forbindelse med utarbeidelsen av denne rapporten,
bygger sluttrapporten videre på de to delrapportene
fra 2008 og 2009.
Fokus i denne sluttrapporten er på fire overordnede
problemstillinger:





RKV som arbeidsverktøy overfor elevgruppen.
Utfordringer knyttet til RKV overfor elevgruppen.
RKV i forhold til elevgruppens videre utdanningsløp.
Overføringsverdi av modeller og samarbeidsformer.

Oxford Researchs målsetting er at rapportene kan gi
verdifulle bidrag til RKV-prosjektet som helhet, men
også et kunnskapsgrunnlag for eventuelle beslutninger om og modeller for RKV som implementeres
innen kriminalomsorgen i neste omgang.

RKV-prosjektet har bidratt til det som innen
evalueringsmetodikk kalles addisjonalitet. Dette
betyr at prosjektet har medført endringer og utvikling som ellers ikke ville ha funnet sted. End-
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2.4 Metoder for datainnsamling
Datainnsamlingen og følgeevalueringen har foregått
parallelt med prosjektets fremdrift. Dokumenter,
kvalitative intervjuer og kvantitative data utgjør
datagrunnlaget, og samtlige rapporter som inngår i
følgeevalueringen bygger på disse dataene.

2.4.1

Det er samlet inn et omfattende kvalitativt datamateriale fra de fem delprosjektene. Kvalitative intervjuer, både individuelle dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer, har vært en viktig del av den kvalitative datainnsamlingen. I tillegg kommer dokumentstudier av prosjektplaner, halvårsrapporter og
møtereferater. Vi har hatt intervjuer/samtaler med
både prosjektgrupper, prosjektledere, ansatte og en
rekke personer som inngår i elevgruppen. Tabell 1
viser en oversikt over antall informanter som er
intervjuet i følgeevalueringen:
Tabell 1: Antall informanter

Kilde: Oxford Research AS

2008
42

2009
32

28

Kvantitativ datainnsamling

Gjennom bruk av spørreskjema har vi innhentet
informasjon om prosjektet fra henholdsvis elevgruppen og ansatte. Spørreundersøkelsen til elevgruppen
ble gjennomført på papir, mens spørreundersøkelsen blant de ansatte ble gjennomført elektronisk.
Den kvantitative undersøkelsen for tredje og siste
evalueringsrunde ble gjennomført i januar/februar
2010. For første og andre delrapport ble disse undersøkelsene gjennomført henholdsvis i februar/mars 2008 og 2009.
Spørreundersøkelsen til elevgruppen ble gjennomført med bistand fra prosjektgruppene ved de ulike
delprosjektene. Utgangspunktet var at samtlige
innsatte skulle gis mulighet til å besvare spørreskjemaet.
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Tabell 2: Fordeling av svar fra ansatte, 2010.
Tilknytning til prosjektet
Del av prosjektgruppen
Ansatt i fengselsundervisningen
Ansatt i arbeidsdriften/arbeidsleder
Rådgiver/koordinator i
fengsel
Skoleledelsen
Fengselsledelsen
Totalt

Antall

Kilde: Oxford Research AS

9
18

Andel

22 %
44 %

2

5%

3

7%

4
5
41

10 %
12 %
100 %

2010

Det er også foretatt enkelte oppfølgende telefonintervjuer i etterkant av datainnsamlingen i forbindelse med denne sluttrapporten.

2.4.2

Tabellen under viser fordelingen av svarene som er
kommet inn fra de ansatte for inneværende år, i
forhold til hvilken tilknytning til prosjektet respondenten har hatt.
Svarprosenten i spørreundersøkelsen til de ansatte i
2008 og 2009 var henholdsvis 59 og 50 prosent.

Kvalitativ datainnsamling

Ant. intervjuer

Spørreundersøkelsen til ansatte ble sendt ut til 84
personer, hvor vi fikk inn 42 besvarelser. Dette gir en
svarprosent på 50 %.

2.4.3

Om delprosjektene

Realkompetanseprosjektet har bestått av fem delprosjekter fordelt på de fire regionene i kriminalomsorgen:
Kriminalomsorgen region Øst
Fra kriminalomsorgen region Øst er det Ravneberget
fengsel som har deltatt i realkompetanseprosjektet.
Fengselet er et kvinnefengsel med lav grad av sikkerhet og ligger i utkanten av Sarpsborg by. Fengselet har en ordinær kapasitet på 40 plasser. Glemmen
vgs. har ansvaret for undervisningen som startet
høsten 2006. Skoleavdelingen hadde ingen erfaring
med realkompetansevurdering da prosjektet startet i
2007 (Alfsen et al., 2010).
Kriminalomsorgen region Sør
Fra kriminalomsorgen region Sør har Berg fengsel og
Sem fengsel deltatt i realkompetanseprosjektet.
Berg fengsel er et fengsel med lavere sikkerhetsnivå
og har plass til 48 menn. Fengselet tar hovedsakelig i
mot domfelte som har fullbyrdet en del av straffen i
annet fengsel. De fleste innsatte kommer fra fengsler med høyere sikkerhetsnivå.
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Sem fengsel ligger i Tønsberg kommune og er en
enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 62 plasser fordelt på innsatte med
varetektsdommer og domfelte med kortere dommer. Fengselet er kun for menn.
Ved begge fengslene drives skolen av Færder videregående skole. Skoleavdelingen i fengslene har eksistert siden 70-tallet, og realkompetansevurdering har
blitt benyttet som metode ved flere anledninger før
prosjektstart. Det eksisterer videre et godt samarbeid med Tønsberg Ressurs som har ansvaret for
arbeidet med realkompetansevurdering i regionen
(Alfsen et al., 2010).
Kriminalomsorgen region Vest
Fra kriminalomsorgen region Vest deltar Bergen
fengsel i realkompetanseprosjektet. Bergen fengsel
har avdelinger med både lav og høy grad av sikkerhet. Bergen fengsel er det nest største fengslet i
Norge med 258 plasser. Skolen ved fengselet drives
av Åsane videregående skole. Undervisningstilbudet
ble etablert da fengselet åpnet i 1990. Selv om Åsane
vgs, er ressurssenter for realkompetansevurdering,
var metoden lite benyttet ved skoleavdelingen i
fengselet da prosjektet startet (Alfsen et al., 2010).
Fra kriminalomsorgen region Vest deltar også Hustad
fengsel i realkompetanseprosjektet. Hustad fengsel
har avdelinger med både lav og høy grad av sikkerhet, og har ordinær kapasitet på 44 plasser. Skolen
ved fengselet drives av Romsdal videregående skole.
Skolen startet sin virksomhet i 2006, og det var ikke
gjennomført noen realkompetansevurderinger da
prosjektet startet i 2007 (ibid).

kerhetsnivå, er det ordinær kapasitet på 11 plasser,
mens det ved Leira avdeling, som også har lavere
sikkerhetsnivå, er ordinær kapasitet på 29 plasser.
Skolen ved fengselet drives av Brundalen videregående skole. Undervisningstilbudet ble etablert allerede på 1970-tallet, og skoleavdelingen var ikke
ukjent med RKV da prosjektet startet, men metoden
var ikke benyttet i særlig grad (Alfsen et al., 2010).

2.5 Om begrepsbruk i rapporten











Kriminalomsorgen region Nord
Fra kriminalomsorgen region Nord deltar Trondheim
fengsel i realkompetanseprosjektet. Trondheim
fengsel har avdelinger med både lav og høy grad av
sikkerhet. Ved fengselet i Trondheim, som har høyt
sikkerhetsnivå, er det ordinær kapasitet på 144 plasser. Ved Kongensgate avdeling, som har lavere sik-
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RKV: Denne forkortelsen benyttes for realkompetansevurdering gjennomgående i rapporten.
Elevgruppen/elev: I sluttrapporten benyttes
begrepet elevgruppen/elev om de innsatte som
omfattes av undersøkelsen. Begrunnelsen for å
benytte elevgruppe/elev og ikke innsatt er knytte til at denne evalueringen fokuserer på de
domfelte som elever, og ikke på det faktum at
de er domfelte og innsatte ved de enkelte fengslene.
Fagkonsulent: Er de som gjennomfører RKV i
videregående opplæring. Fylkeskommunene har
ansvar for opplæring og kvalitetssikring av fagkonsulentene.
Kontaktbetjent: Kontaktbetjenten er en tjenestemann med et særlig ansvar for å følge opp den
enkelte innsatte under straffegjennomføringen
eller varetektsoppholdet.
Skolen: Når vi benytter begrepet ”skolen” i rapporten henviser vil til skoleavdelingene i de aktuelle fengslene.
Opplæringsrett: Fullført grunnskole gir lovfestet
rett til 3 års videregående opplæring. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du
fyller 24 år.
Voksenrett: Retten ble innført 1.august 2000 og
omfatter alle fra og med det året de fyller 25 år
og som tidligere ikke har fullført videregående
opplæring Disse har, etter søknad, rett til videregående opplæring.
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Kapittel 3. Tre elevcase
3.1 Innledning
I gjennomføringen av denne evalueringen har evalueringsteamet møtt og snakket med mange av de
som inngår i elevgruppen. For å utnytte denne informasjonen og historiene til disse på en best mulig
måte har vi valgt å presentere tre ”elevcase” i sluttrapporten. Disse vil først og fremst gi et kvalitativt
innblikk i hvordan tre i elevgruppen har opplevd og
erfart bruk av RKV i kriminalomsorgen. Materialet vil
videre trekkes inn i drøftingen for å belyse noen
momenter.
Casene er basert på intervjuer gjennomført i februar
2009 og 2010, med oppfølging i september 2010. for
ordens skyld nevner vi at elevene er gjort anonyme
blant annet med oppdiktede navn og alder. Innholdet i casene er derimot autentiske.

3.2 ”Thomas” 27 år (vinteren 2010)
Thomas er allerede en veteran innen kriminalomsorgen. Han har hatt en vanskelig oppvekst og har siden
tidlig ungdom ruset seg. Han har tatt grunnkurs
hotell og næringsmiddelfag og har generelt gode
evner. I periodene hvor Thomas har vært ute av
fengselet, samt mestret sitt rusproblem, har han
arbeidet en del innen bygg og anlegg.
Thomas er nå inne i fengsel igjen og skal sone en
dom på 1 ½. Da han kom til fengselet hadde han en
inntakssamtale med kontaktbetjenten. Her ble Thomas blant annet informert om muligheten for å ta
skole mens han soner. Thomas ønsker kontakt og
samtale med skolen, noe som blir formidlet videre.
Rådgiveren ved skolen i fengselet gjennomfører en
samtale med Thomas og gjennom denne samtalen
kommer det fram at Thomas har lyst å ta utdanning
innen byggfag. RKV kommer opp som et tema siden
Thomas har en del erfaring fra bygg- og anleggsvirksomhet. Thomas får fra rådgiver en utskrift av kompetansemål i læreplanen for byggfag. Tanken er at
Thomas kan vurdere hva han kan av dette eller ikke.
Thomas sliter med konsentrasjonen etter mange års
rusmisbruk og blir fort frustrert når han ikke forstår
de kompetansemålene og formuleringene som står i
det rådgiveren har gitt ham fra læreplanen.
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Thomas blir gitt tilbudet om generell dataopplæring
fra skolen i fengselet og deltar en dag i uken på dette. Dette gir rådgiveren en anledning til å følge Thomas opp også med tanke på hans ønske om utdanning innen bygg. Rådgiveren oppfatter frustrasjonene og kobler derfor Thomas sammen med en byggfaglærer fra hovedskolen. Denne læreren besøker
Thomas i fengselet og får gjennom en byggfagtest en
oversikt over hva Thomas kan om byggfag. Det blir
bestemt at Thomas skal få noe hjelp fra byggfaglæreren slik at han kan få noe hjelp til å lese seg opp på
byggfagpensum. Det er nemlig åpenbart at selv om
Thomas kan en god del praktisk, så mangler han det
meste av de teoretiske kunnskapene innen faget.
Det blir satt av 3 timer i uken i en periode over 10
uker, hvor målet er å hjelpe Thomas til å bestå teorien på byggfag Vg1.
Læreren legger opp til at Thomas skal drive selvstudium med veiledning fra lærerne ved skolen i fengselet. Byggfaglæreren besøker Thomas hver uke hvor
han får arbeidsoppgaver som skal være utført til
neste møte. Når Thomas og byggfaglæreren møtes
på nytt, blir Thomas ”testet” i det som var lærestoffet til disse oppgavene. Dette foregår omtrent slik
som en RKV-samtale ville ha blitt gjennomført. Tanken er at Thomas skal oppleve at han mestrer dette,
og samtidig sikre seg at han bruker tiden til å forberede seg på gjennomføringen av selve realkompetansevurderingen.
Etter et par møter er ikke byggfaglæreren fornøyd
med innsatsen til Thomas. Det ble gjort klart for
Thomas at hvis han ikke følger opp så blir tilbudet
med byggfagslærer avsluttet. Thomas tar seg sammen og stiller bedre forberedt til møtene med byggfaglæreren. Etter ca. 4 måneder blir Thomas realkompetansevurdert i byggfag VG1, og får bestått på
alle emner/mål.
Thomas ønsker å fortsette med byggfag og eventuelt
få seg mer praksis slik at han kan ta fagbrev. Det er
imidlertid en viss usikkerhet knyttet til at det nærmer seg løslatelse. Det arbeides med et eksternt
opplegg for Thomas hvor han blant annet skal få
relevant arbeidstrening.
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Thomas 8 måneder etterpå
Thomas ble løslatt og overført til Friomsorgen. I
forlengelsen av RKV-prosessen åpnet det seg tre
muligheter for Thomas. Først fikk han et tilrettelagt
opplæringstilbud med vekt på arbeidstrening og
oppfølging. Dette ble han utestengt fra da han ikke
leverte ren urinprøve, dvs. hadde spor etter rus. I
forlengelsen av dette ble mulighetene for særskilt
tilrettelagt opplæringen innen byggfag undersøkt.
Dette var også innen rekkevidde, men Thomas erkjente at han ikke ville klare kravet om rusfrihet. Den
tredje muligheten som åpnet seg var kvalifiseringsprogram gjennom NAV på en bedrift innen
bygg/anlegg. Dette betyr at NAV dekker lønn og
omkostninger for å ha Thomas på bedriften. Målet
er å få erfaring og praksis, samt etter hvert fast jobb.
Også dette ble forkastet på grunn av krav om rusfrihet. Thomas er nå utskrevet fra Friomsorgen med
anbefaling om å gjennomgå rusbehandling. En vurderer det slik at uten rusbehandling så er mulighetene små for at Thomas kan komme i fast arbeid eller i
utdanning.

3.3 ”Kåre” 26 år (vinteren 2010)
Kåre har vært inn og ut av fengsel siden tidlig ungdomstid. Han har i flere år ruset seg, men har nå
klart å være uten rus i over ett år.
Kåre har praksis fra ulike arbeidsplasser, men ingen
er langvarige. Unntaket er innen storkjøkken hvor
han i ett par perioder har vært i noe lenger tid.
Kåre er glad i å lage mat. Dette fanger en lærer ved
fengselet opp gjennom en ”inntakssamtale”. Realkompetansevurdering blir nevnt som en mulighet til
å få formalisert kompetansen Kåre har innen kokkefaget. Etter noe tid bestemmes det at Kåre skal forsøke å bli vurdert i kokkefaget.
I forberedelsen til realkompetansevurderingen får
Kåre utlevert noen papirer av læreren ved fengselet.
Papirene er utdrag av læreplaner og kompetansemål. Kåre blir bedt om å se igjennom disse og vurdere på egen hånd om han mener at han kan faget
godt nok.
Skolen i fengselet hjelper Kåre å søke om RKV, noe
han også får innvilget. ”Innvilgningsbrevet” henviser
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til en internettside hvor han kan gjennomføre en
egenvurdering i faget. Kåre er inne på siden, men
han forstår lite av det som står der.
Kåre spør om han kan få en lærebok. Læreboken tar
litt tid å skaffe, men noen uker før RKV-samtalen får
han et eksemplar som han benytter i forberedelsene.
Kåre blir realkompetansevurdert av en fagkonsulent.
Han får ikke godkjent på de fleste emner/målt. Kåre
ender opp med en oversikt over restopplæringsbehov, men han tror ikke selv han kan klare å gjennomføre dette.
Kåre et halvt år senere
Det har ikke lykkes oss å komme i kontakt med Kåre
for å høre hva som har skjedd siden dette intervjuet
(februar 2010).

3.4 ”Andreas” 37 år (våren 2009)
Andreas soner en dom på litt over fire år. De første
par årene har han sonet i et lukket fengsel hvor han
fikk opplæring i rørleggerfag. Når han overføres til et
åpent fengsel gjennomføres det ny samtale med
skole og rådgiver. Det viser seg da at Andreas liker
godt å arbeide med mennesker og har en del praksis
fra arbeid med utviklingshemmede. Det er dette
Andreas helst vil arbeide med, så det satses på at
Andreas skal få gjennomført en opplæring innen
helse- og omsorgsarbeiderfaget.
RKV, som Andreas ikke har hørt om tidligere, blir
brakt på banen som et utgangspunkt for en slik utdanning. Det viser seg at Andreas får mange av
læreplanmålene godkjent. Han er synlig stolt over
kompetansebeviset sitt. Noen restopplæringsbehov
har Andreas, men disse får han gjennom fengselet
opplæring i, slik at disse også blir godkjent. Andreas
får jobb og praksisplass på en eldrebolig. Han satser
på fagbrev i helse- og omsorgsarbeiderfag.
Andreas ett år etter
Andreas har arbeidet ved eldreboligen i ett år og har
nå nok praksis til å gå opp til fagprøve. Denne er han
nå i ferd med å få tilrettelagt. De som har kontakt
med Andreas mener at dette skal gå greit.
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Kapittel 4. Presentasjon og analyse av kvalitative data
4.1 Innledning
Evalueringen er i stor grad basert på kvalitative data
og undersøkelser, først og fremst gjennom dokumentanalyse og intervjuer. Informantene i våre er
intervjuer er hentet fra prosjektgruppene ved de
ulike delprosjektene, andre ansatte ved de ulike
fengslene og oppfølgingsbasene og til sist elevgruppen. Disse er spesielt interessant da de er sluttbrukerne av tiltaket i prosjektet.
I presentasjonen og analysen av de kvalitative data
er evalueringen bygd opp rundt variabler på tre nivå;
systemnivå, prosjektnivå og elevnivå. I fremstillingen
av de kvalitative dataene følger vi denne logikken.

4.2 Variabler på systemnivå
Variabler på systemnivå er forhold som gjelder prosjektenes rammebetingelser, for eksempel regler
rundt gjennomføring av RKV.

4.2.1

Forskriftsendring

Forskrift til opplæringslovas §§ 3-55 og 4-13 ble
endret med virkning fra august 2009. Endringene
knytter seg til voksenopplæringen i fylkeskommunene, og har skapt uklarhet og usikkerhet i delprosjektene i forhold til hvilken innvirkning disse endringene
ville få på bruken av realkompetansevurdering i
kriminalomsorgen. Spesielt er det endring knyttet til
§ 4-13 første ledd, det har vært knyttet uklarheter
til:
Vurderinga av realkompetansen til den vaksne skal gjerast
i forhold til kompetansemåla i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderinga skal vise at realkompetanse er
likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennom
grunnskoleopplæringa eller vidaregåande opplæring. Det
er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege
utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering.

Opplæringsregion Sør-Vest har rettet spørsmål til
Utdanningsdirektoratet knyttet til dette. Per i dag er
status at direktoratet har fått i oppdragsbrev fra
Kunnskapsdepartementet å vurdere og eventuelt
komme med forslag til endringer i de nevnte para-
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grafene. Vurderingen og eventuelle forslag til endringer skal være oversendt departementet innen
1. november. Det foreligger altså per dags dato ikke
en avklaring, men direktoratet påpeker at man forventer at fylkeskommunene forholder seg til gjeldende rett slik dette per i dag er beskrevet i loven,
inntil en eventuell endring av regelverket blir iverksatt.
I enkelte av delprosjektene har man oppfattet denne
forskriftsendringen som om grunnlaget for og intensjonen med å gjennomføre RKV blant den aktuelle
elevgruppen, har falt bort. Endringen har med andre
ord skapt noe støy og usikkerhet i prosjektets avslutning, noe som må sies å være uheldig.

4.2.2
Manglende overordnet veileder for RKVsamtalen
I intervjuene er det fremkommet ulike opplevelser
av selve RKV-samtalen. Enkelte elever beskriver
denne som en god samtale knyttet til kompetansemålene, mens andre har opplevd samtalen som en
muntlig eksaminasjon.
På systemnivå er det ikke utarbeidet en sentral veileder for hvordan denne samtalen skal foregå. Vox
utarbeidet et hefte i 2004, men dette beskrives i dag
som delvis utdatert. Dette forklarer antakelig hvorfor
det i de ulike delprosjektene har utviklet seg ulike
former og metoder for gjennomføring av samtalen.
Mangelen på en slik veileder har også skapt noe
usikkerhet og uklarhet i hvordan dette skal gjøres
ved de enkelte delprosjektene.
Sett i forhold til elevgruppen vi her står overfor, vil
en samtale med for sterkt preg av eksaminasjon
være uheldig, da RKV ofte er første reelle møtet den
enkelte i elevgruppen har med utdanningssystemet
på mange år. RKV er for mange av de aktuelle kandidatene første gang egen kompetanse blir verdsatt.
Sammenlikner man med øvrige vurderingsformer i
utdanningssystemet, finnes det for eksempel maler
og retningslinjer for hvordan muntlig eksamen skal
foregå på de ulike trinnene i utdanningssystemet. På
den bakgrunn kan det synes hensiktsmessig også å
utarbeide en overordnet mal for RKV-samtalen.
Denne bør imidlertid ta høyde for mulighet for individuell tilpasning, men en slik mal vil likevel sikre at
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de overordnende rammene for gjennomføringen av
RKV-samtalen blir standardisert, på tvers av skoleavdelinger og ressurssentre.

4.3 Variabler på prosjektnivå
Variabler på prosjektnivå er forhold som dreier seg
om prosjektenes interne forutsetninger, for eksempel rekruttering og kompetanse hos de ansatte,
informasjon til både ansatte og elever om RKV, m.m.
Intervjuer med ansatte, både lærere, kontaktbetjenter, betjenter i arbeidsdrift, NAV og fengselsledere,
er noe av hovedgrunnlaget for analysene i dette
avsnittet.
I møtene med våre ansatteinformanter har vi forutsatt at alle er kompetente fagpersoner, men med
ulike erfaringer både generelt og mer spesifikt i forhold til realkompetansevurdering. Vi har derfor valgt
fenomenologisk meningsfortetting som metodisk
tilnærming i analysene av de kvalitative intervjuene.
Årsaken til at vi har valgt en slik tilnærming er at
denne har til hensikt å redusere individuelle erfaringer til mer allmennmenneskelige erfaringer
(Creswell, 2007, s. 57). Fenomenologi fokuserer på
hva flere individer har til felles i sine erfaringer rundt
et fenomen. Spesielt to forhold ved en slik analysetilnærming er viktig; for det første fortolkes utsagn
fra ansatte inn i en faglig kontekst, det vil si her RKV.
For det andre så får en ved denne arbeidsformen
gjerne frem viktige tema som er felles for informantene og som kan gi verdifulle innspill i evalueringen.
Når det gjelder intervjuene med de ansatte vil vi, i
denne delen av rapporten, fortolke deres utsagn og
de tema som kommer opp i lys av materiale og funn i
de tidligere evalueringsrundene.

4.3.1
Rekruttering, opplæring og bruk av fagkonsulenter og interne ressurspersoner
De ansatte vi møter har gjennomgående god kunnskap om RKV og hva dette innebærer. Dette uavhengig om de er representanter for arbeidsdrift,
kontaktbetjenter eller skolen.
Gjennom tre runder evaluering har vi intervjuet
fagpersoner som er utfordret til å bli fagkonsulenter.
Alle uttrykker at de er positive til den opplæringen
de har fått som fagkonsulenter. De av informantene
som er blitt opplært til fagkonsulent forteller om
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gode kurs og kreative opplegg for at de skal kunne
dyktiggjøre seg som fagkonsulenter.
”Det var i opplæringen som fagkonsulent spesielt
nyttig å få være observatører ved en reell RKVgjennomføring. Da fikk vi se hvordan en erfaren
konsulent gjennomførte en RKV innen helsearbeiderfaget”.
Fra intervju med fagkonsulent.

Vi mener å se en sammenheng mellom rekrutteringsbakgrunn og muligheten de har til å bli benyttet
som fagkonsulenter. Fagkonsulenter som er rekruttert innenfra fengselet og gjennom prosjektet, ser ut
til i begrenset grad få anledning til å anvende disse
ferdighetene. Hvorvidt dette er representativt kan vi
ikke vite, men det er påfallende at de vi intervjuer
som er kommet til som fagkonsulenter gjennom
prosjektet, enten ikke er benyttet i forlengelsen som
fagkonsulenter eller kun har fått praktisere som
fagkonsulenter i begrenset omfang og da helst utenfor fengselet. Dette i motsetning til fagkonsulenter vi
har intervjuet som er ”eksterne”, som i større grad
og i flere sammenhenger får mulighet til å praktisere
som fagkonsulenter, det vil si gjennomføre flere RKV.
Disse ”eksterne” fagkonsulentene virker dermed
tryggere i rollen og ser ut til å være mer villig til å
tilpasse RKV-prosessen og samtalen til den aktuelle
RKV-kandidaten.
Opplæring som fagkonsulent fremstår som ”ferskvare” som utgår på dato dersom den ikke anvendes.
Dette fordi fagkonsulenten ser ut til å bli mer usikker
på rollen jo lenger tid det går uten at vedkommende
får praktisere det å gjennomføre RKV.
”Jeg hadde nok nå sagt nei til å gjennomføre en RKV,
fordi det er gått for lang tid fra kurset. Når jeg ikke
får praktisert så glemmer jeg”.
Fagkonsulent to år etter kurs - aldri gjennomført en RKV.

I noen grad ser det også ut til å være tilfeldig hvem
som blir rekruttert, at den som selv ønsker det får bli
med på fagkonsulentkurs. I noen grad representerer
fagbakgrunnen fag som ikke lenger er relevant (for
eksempel møbelsnekker), mens i andre tilfeller så
virker fagbakgrunn meget relevant (teknikk og industriell produksjon, elektrofag..), uten at dette har
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medført at vedkommende har fått praktisere som
fagkonsulent. Delprosjektene ser ut til å ha hatt et
fokus på å få egne fagkonsulenter, men uten å ha en
gjennomtenkt plan på hvilke fagkonsulenter man har
behov for, og heller ikke på hvordan de skulle få
praktisere ny kompetanse som fagkonsulenter.
Evaluator hadde forventet at man i langt større grad
skulle finne at fagkonsulenter, eller andre interne
ressurspersoner, ble benyttet som veiledere og støtte ovenfor RKV-kandidatene når disse skal forberede
seg på en RKV-prosess. I realiteten ser det ut til å
være begrenset hvor mye interne ressurser blir benyttet når elevgruppen er i denne fasen.
Elevgruppen gir klart utrykk for at det er et behov for
veiledning og støtte fra fagpersoner i det faget som
de skal bli realkompetansevurdert i, forut for selve
gjennomføringen av RKV.

4.4 Gjennomføring av RKV
Et sentralt mål i RKV-prosjektet har vært å prøve ut
og etablere realkompetansevurdering som verktøy
for kompetansekartlegging og tilrettelagt opplæring
innenfor kriminalomsorgen. I undersøkelsene våre
har vi vektlagt å få et bilde av hvordan de ansatte
forstår RKV som et verktøy for kompetansekartlegging og tilrettelagt opplæring. Betrakter de ansatte
RKV som nyttig eller ikke, i forhold til veiledning og
opplæring av elevene?

4.4.1

Tre tematiske modeller

I våre analyser leter vi etter tema som kan belyse
problemstillingene ovenfor. Vi finner da at prosjektene kan betraktes ut fra tre tematiske modeller;




Krav om dokumentasjon
Støtte i forberedelsen til RKV
Overordnet syn i bruk av RKV

Felles for de tre temaene, eller tematiske modellene,
er at de lar seg karakterisere ved å benytte skalaer
som ”lav-høy” eller ” i liten grad – i stor grad”.

Ett av fellestrekkene som går igjen er knyttet til det
som skjer når den innsatte møter til soning. Dette er
en fase preget av mye informasjon og nye inntrykk
for den innsatte. I mottakssamtalen avdekkes det
om den innsatte har et ønske om å få kontakt med
skolen ved fengselet. Ved alle delprosjektene er det
da rutiner og ulike skjema som formidler slike behov.
Innsatte som har opplæringsrett blir som regel prioritert for videre oppfølging.
Hvis den innsatte ønsker kontakt med skolen, gjennomføres det som regel en samtale mellom den
innsatte og skoleleder eller rådgiver. På tvers av
delprosjektene, ser det ut til at denne samtalen
vektlegger informasjonsaspektet, i tillegg til å avdekke den innsattes motivasjon og hvorvidt opplæringsønskene er realistiske og gjennomførbare. Det er
gjerne i forbindelse med denne samtalen at RKV
kommer opp som tema.
Hvis RKV ser ut til å være aktuelt, fortsettes prosessen med den det gjelder. Det er i denne fasen at
prosjektene stiller seg ulikt i forhold til de tre temaene ovenfor.
Krav til dokumentasjon
Den første tematiske modellen dreier seg om hvilke
krav som settes til elevgruppen når det gjelder å
dokumentere tidligere skolegang, kurs, praksis eller
annen relevant erfaring. Kravet til dokumentasjon
har vært oppe i tidligere evalueringsrapporter og
anbefalingen har vært å tone ned dette aspektet ved
bruk av RKV ovenfor denne elevgruppen. Inntrykket
evaluator har i forbindelse med arbeidet med denne
sluttrapporten, er at prosjektene har tatt anbefalingen til etterretning og har arbeidet med å finne en
form på hvordan man skal håndtere dokumentasjonskravet overfor elevgruppen.
I noen grad er det nødvendig å innhente informasjon
for å fastslå status i forhold til voksenrett etc. Problemstillingen ser ut til å være hvor høyt man skal
legge ”listen” når det gjelder elevenes deltakelse i
informasjonsinnhentingen. Vi ser at prosjektene
forholder seg ulikt til i hvor stor grad de forventer
elevens deltakelse og hvor strenge krav de stiller til
dokumentasjon, jf. figuren nedenfor.

Det er viktig å presisere at ingen av delprosjektene
plasserer seg helt og holdent i et av ytterpunktene
på skalaen tilknyttet modellene ovenfor. Vi finner
variasjoner, men også klare fellestrekk, både mellom
og innenfor de enkelte prosjekter i hvordan de håndterer ulike RKV-gjennomføringer og elever.
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Figur 1: Krav til dokumentasjon

Kilde: Oxford Research AS

Ytterpunktene i denne modellen er fra der hvor det
er ingen krav til dokumentasjon til der hvor det er
strenge krav til dokumentasjon. Lavt fokus karakteriseres av at man ikke etterspør dokumentasjon, et
middels fokus karakteriseres gjerne ved at man etterspør dokumentasjonen hvis eleven har denne
forholdsvis lett tilgjengelig. Høyt fokus på dokumentasjon vil være der man krever at eleven skal innhente dokumentasjonen selv ved å ringe, oppsøke eller
tilskrive skoler og arbeidsgivere med tanke på å
fremskaffe dokumentasjonen.
Emnet har en dominerende plass i elevgruppens
fortellinger, selv om det ikke lenger er så sentralt hos
de ansatte. Det er imidlertid enkelt å identifisere
ytterpunktene hos ansatte når det gjelder dokumentasjonskravet;
”Jeg er veldig opptatt av dokumentasjon og at elevene skal delta i å fremskaffe denne”.
Ansatt I - arbeider med RKV (våren 2010).
”Jeg er ikke opptatt av dokumentasjon, det er jo når
denne mangler at RKV er aktuelt”.
Ansatt II - arbeider med RKV (våren 2010).

Vi er opptatt av begrunnelser for å ta ulike standpunkt i forhold til kravet om motivasjon. Begrunnelsen for å plassere seg i et ytterpunkt i forhold til
dette tema, spenner hos de ansatte fra at dette er
viktig med tanke på at elevgruppen ofte behøver å
realitetsorienteres (høyt dokumentasjonskrav og
stor grad av elevdeltakelse), til at dette er urealistisk
og unødvendig for å få til RKV (lavt dokumentasjonskrav og liten forventing om elevdeltakelse).

Støtte i forberedelsesfasen til RKV
Det andre temaet, som kommer frem i analysene av
intervjuene med de ansatte, er hvilken støtte man
gir den enkelte i elevgruppen i forberedelsene til
gjennomføringen av RKV prosessen.
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Figur 2: Støtte i forberedelsesfasen til RKV

Kilde: Oxford Research AS

Også denne modellen kan beskrives ut fra ytterpunkter. Vi tenker oss at lav grad av støtte karakteriseres
ved at eleven i stor grad er overlatt til seg selv i forberedelsesfasen. Middels grad av støtte vil være å
fremskaffe lærebøker og lignende til den aktuelle
eleven, mens høy grad av støtte for eksempel vil
være ren undervisning og/eller personlig oppfølging
fra en fagperson.
I andre delrapport fra Oxford Research ble det vektlagt at RKV-kandidatene som opplever å ha blitt sett
og fulgt opp med personlig veiledning i større grad så
ut til å lykkes med å bli realkompetansevurdert, enn
de elevene som savnet denne oppfølgingen. Veiledning og personlig oppfølging ser ut til å være spesielt
viktig i forhold til elevenes motivasjon, både for å
forberede og gjennomføre en RKV.
Vi finner i våre intervjuer klare variasjoner i hvilken
hjelp og støtte elevgruppen får, etter at RKV er besluttet gjennomført og frem til selve RKV-samtalen.
En av elevene forteller om liten grad av hjelp og
støtte. Han viser skjema med utdrag fra kompetansemål som han er blitt bedt om å bruke for å forberede seg til RKV. Han forteller at han ikke forstår mye
av det som står i disse kompetansemålene og at det
gir ham en følelse av hjelpeløshet.

”Jeg blir sittende på cella å se på skjemaene. Jeg har
ikke lærebok, det ville ha vært en god hjelp. Dette
blir jeg rett og slett motløs av. Jeg mener jeg kan en
del om det meste i dette faget, men føler meg veldig
utrygg. På utsiden kunne jeg ha sjekket hva de ulike
begrepene betyr ved å ”google” dette eller lest meg
opp. Den muligheten har jeg ikke her”.
Innsatt som venter på å få gjennomført RKV.

Flere fra elevgruppen forteller om slike opplevelser
og den motløshet de opplever i møte med kompetansemålenes formuleringer. Imidlertid er det også
elever som har opplevd dette helt uproblematisk og
som hevder at kompetansemålene var greie å forholde seg til. Det er rimelig å anta at dette har med
elevens faglige utgangspunkt å gjøre, samt den ge-
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nerelle tilstanden i form av for eksempel rus, fysisk
og psykisk helse.
I delprosjektene er det tydelig at man i ulik grad
forsøker å vurdere elevforutsetningene. Dette handler både om å vurdere faglige forutsetninger hos
eleven, men også om hvor realistisk det er at eleven
klarer å gjennomføre en RKV ut i fra andre forutsetninger. Ved noen av delprosjektene benytter de
derfor flere kanaler som støtte i vurderingsprosessen. Det kan dreie seg om en klargjørende eller forberedende samtale med en fagkonsulent eller en
annen ressurs/fagperson. Dette oppleves som viktig
fordi det er en vanlig problemstilling at elevgruppens
ønsker ikke er realistiske og gjennomførbare. Det
skyldes da som regel at det faglige utgangspunktet
hos den enkelte i elevgruppen ikke er godt nok.
Erfaringene som både elevgruppen og prosjektgruppene innehar peker med andre ord på at man må
vurdere elevforutsetningene nøye i ethvert enkelt
tilfelle. Forutsetningene må vurderes i forhold til hva
som trengs av støtte og veiledning i forberedelsene
til, og gjennomføringen av RKV. Og der hvor det er
behov for en viss grad av støtte i forberedelsene til,
og gjennomføringen av RKV, har delprosjektene per i
dag ulike måter å møte dette behovet på; alt fra å ha
et bibliotek av lærebøker innen ulik yrkesopplæring
til å vektlegge at eleven skal samtale med en fagperson før en setter i gang RKV-prosessen.

RKV-samtalen
Det tredje temaet går på hvordan selve RKV samtalen foregår. Aksene i modellen her er ikke ”lav-høy”,
men i stedet fra dialog til eksaminering.
Figur 3: RKV-samtalen

Kilde: Oxford Research AS

Vi har i analysene sett på to forhold som berører
formen på RKV-samtalen. For det første har vi sett
på hvordan de som hjelper eleven frem til RKV ser på
dette, og for det andre på hvordan eleven har opplevd å få gjennomført RKV. Vi ser for oss at dialogen
vil være mest preget av at elevene skal få vist hva
vedkommende kan og har av kompetanse. Samtalen
kjennetegnes da i liten grad av kontrollspørsmål på
fakta og begreper, men mer av reflekterende spørs-
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mål rundt fagemner og prosedyrer. Eksaminering vil i
større grad være preget av spørsmål for å avklare
om eleven kan beskrive fakta og begreper, det vil si
at samtalen i stor grad er kunnskapsorientert.
Elevene gir utrykk for at jo mer samtalen bærer preg
av eksaminering, jo mer utrygg opplever de seg i
situasjonen. Det er mer regelen enn unntaket at de
elevene fra gruppen som har gjennomført en RKV,
har en vanskelig skolehistorie. De forteller blant
annet om rus fra tidlig alder, konflikter på skolen,
store faglige hull på grunn av stort fravær, drop-out
problematikk og manglende skolegang, lese og skrivevansker m.m.
Det fremstår derfor som tydelig at de aller fleste av
dem som inngår i denne elevgruppen har behov for
en klart tilrettelagt samtale når det skal gjennomføres RKV.
For å imøtegå den mulige usikkerheten og uttrygge
situasjonen for elevgruppen, har man i ett av delprosjektene en ordning med at fagkonsulenten gjerne
møter den aktuelle i eleven i forkant, og forbereder
selve samtalen. Enkelte av fagkonsulentene ser også
ut til å være oppmerksomme på forholdene som
beskrevet ovenfor, og hevder å ta hensyn til dette.

4.4.2
Ansatte om RKV og betydningen for motivasjon og videre opplæring av elevgruppen
Ansatte tillegger RKV stor betydning når det gjelder
innsattes motivasjon og lyst til videre opplæring og
arbeid. Dette er i overensstemmelse med elevgruppens tilbakemelding. Begrunnelsen fra de ansatte
har også til dels sammenfallende momenter med
elevgruppens egne, som for eksempel at RKV er
viktig for selvtillit og selvrespekt.
Men det er også interessant å observere at ansatte
tillegger sosialiserende funksjoner ved RKV en stor
betydning. Dette kan være forhold som å ”rydde i
cv” eller ”rydde livet sitt”. Det er da oftest sammenfallende med at en ved samme institusjon vektlegger
elevenes deltakelse og arbeid rundt å fremskaffe
dokumentasjon på arbeidspraksis, kurs og lignende.
Den samme begrunnelsen er fraværende hos elevgruppen når de blir bedt om å begrunne hvorfor de
tillegger RKV betydning. De er mer opptatt av muligheten som har åpnet seg med tanke på fremtidig
utdanning og arbeid.

21

4.4.3
Ansatte om prosjektets gjennomføring og
videreføring
Når vi i intervjuene har tatt opp spørsmål knyttet til
prosjektets gjennomføring og videreføring, har det
vist seg vanskelig å få utfyllende svar. Ett unntak er
imidlertid knyttet til aspekter ved gjennomføringen
som går på informasjon og opplæring.
Samtlige informanter er godt fornøyd med informasjonen om RKV som er gitt gjennom prosjektperioden. De som har vært igjennom opplæring som fagkonsulenter utrykker også stor tilfredshet med denne.
Flere av informantene er derimot mindre fornøyd
med oppfølging etter slike kurs. I stor grad ser det
ikke ut til å ha vært noen oppfølging av kursdeltakerne, utover de som direkte er engasjert i prosjektet ved det enkelte fengsel, jf sitat under.
”Vi har ikke hatt noen samlinger internt, noe vi
godt kunne hatt for å drøfte bruken av RKV”.
Fagkonsulent fra arbeidsdrift ved fengselet.

fått utlevert av skolen i fengselet, demonstrasjon av
dataverktøy elevgruppen er henvist til, kompetansebevis som elevgruppen har fått, dokumentasjon av
restopplæringsbehov etc.
Til sist vil vi understreke at vi i vår fremstilling ikke er
opptatt av elevgruppens enkeltstemmer, men av
fellestrekkene i deres fortellinger.

4.5.1

Informasjon om og kjennskap til RKV

Det første temaet vi har undersøkt i møte med elevgruppen, dreier seg om hvilken informasjon elevene
har mottatt og hvordan de har oppfattet denne. Vi
er opptatt av i hvor stor grad elevene har kjennskap
til RKV og hvorvidt de har et realistisk bilde av hva
RKV er, og hvilke muligheter en slik vurdering gir.
Flertallet av informantene i elevgruppen ser ut til å
ha en grunnleggende god forståelse for hva RKV
innebærer. De relaterer RKV til å få målt eller testet
sin kompetanse innen et yrke eller fag. Elevutsagnene nedenfor er gode eksempler på dette:
”RKV er en vurdering av hva man kan og som da
er kompetanse man har”.

4.5 Variabler på elevnivå
Variabler på elevnivå er alle forhold ved den enkelte
elev/elevgruppe, som hemmer eller fremmer at RKV
blir gjennomført eller ikke. Dette kan for eksempel
dreie seg om hva de har oppfattet av relevant informasjon om RKV og hva de forstår med RKV. Likevel
er det spesielt problemstilling 3 som belyses når vi
ser på individnivået, dvs. om RKV får konsekvenser
for elevenes utdanningsløp.
Elevgruppens utsagn møter vi med en narrativ tilnærming, det vil si at vi analyserer dem som rene
fortellinger som gir utrykk for elevenes opplevelser
slik de mener å ha erfart det. Vi har møtt elevgruppen på de arenaene hvor de har gjort sine erfaringer
med å være elev/RKV-kandidat, det vil si i fengslene
hvor de soner eller på oppfølgingsbaser som de er
knyttet opp mot etter endt soning. Den narrative
tilnærmingen betyr i tillegg at vi prøver å følge en
naturlig kronologisk utvikling i elevgruppens fortellinger.
For å få et best mulig bilde av elevgruppens oppfatninger har vi også samlet tilleggsdata som kan støtte
opp om deres fortellinger. Dette kan være brev i
forbindelse med søknad om RKV, dokumenter de har
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”En vurdering om en har kunnskap nok til å
utøve et yrke”.
Elevgruppen knytter RKV til kompetanse og kunnskap i forbindelse med å kunne utøve et yrke. De har
oppfattet at RKV er aktuelt når de har kompetanse,
men mangler formelle papirer som stadfester kompetansen. Denne forståelsen ser ut til å gjelde både
de som har gjennomført en RKV prosess, noe flertallet av våre informanter har, men også dem som er i
startfasen av en slik prosess.
Forståelse for andre innholdsmessige sider ved RKV
og hvilke konsekvenser denne får i praksis, er imidlertid ikke alltid tilstede. Noen av informantene er
ikke klar over at det er teoridelen av en yrkesopplæring som vurderes gjennom RKV. Enkelte tror også at
RKV vil gjøre at de slipper videre opplæring, mens
realiteten for mange er at RKV-prosessen avdekker
store restopplæringsbehov. Vår vurdering er at RKV
da er et verktøy for å bevisstgjøre elevene på det
faktum at om de ønsker å ha muligheten til å utøve
et bestemt yrke i fremtiden, så må de foreta seg noe
med egen kompetanse.
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Hvor og fra hvem, elevene har fått informasjon om
RKV varierer, men i intervjuene fremkommer det at
lærerne ved skolen i fengselet er den viktigste informasjonskanalen. Andre funksjoner/instanser blir
også nevnt, som betjent i arbeidsdriften, ansatt i
NAV eller rett og slett et oppslag på avdelingen i
fengselet. Informasjonsspredningen skjer også i stor
grad mellom de enkelte i elevgruppen.
Informasjonsarbeidet rundt RKV synes altså å ha
lykkes og å være på et godt spor. Dette er viktig slik
at man sikrer at de ulike aktørene som har med
elevgruppen å gjøre faktisk vet om, og kan formidle
tilbudet om RKV til elevgruppen.
Hvilken opplevelse elevene har av den informasjonen de har mottatt varierer imidlertid noe. De fleste
er godt fornøyd uten å kunne konkretisere hva som
var bra. De i elevgruppen som er mindre fornøyd, er
mer konkrete på hva de er misfornøyd med. Disse
forteller om vanskelige skjema, begreper og brev
som de ikke forstår, jf tekstboks nedenfor.
”Vi har mottatt din søknad, innregistert 09.12.2009
hvor du søker om å bli realkompetansevurdert/opplæring i forhold til: kokk
Rett til videregående opplæring for voksne er hjemlet
i Opplæringslovas §4A-3 og forskrifter til loven. Retten ble innført 1.august 2000 og omfatter alle fra og
med det året de fyller 25 år og som tidligere ikke har
fullført videregående opplæring”.
Innledning til svarbrev om søknad på RKV.

Opplevelsen av ikke å forstå ord og utrykk, som brukes i dokumenter og skjema, ser ut til å være spesielt
frustrerende for denne elevgruppen. Fellesnevneren
for elevene er at den skriftlige informasjonen de har
mottatt er av meget formell karakter. Faglige ord og
utrykk benyttes ofte i disse dokumentene. Et eksempel er utdrag av kompetansemål i læreplaner, som
elever har fått utdelt med beskjed om å benytte til
egenvurdering. Der hvor denne informasjonen er
blitt stående alene, uten supplement av annen mer
tilgjengelig og lettfattelig informasjon, skapes det
frustrasjoner hos elevgruppen.
Dette kommer tydelig frem som en kontrast til et par
av elevene som i stor grad gir utrykk for tilfredshet
med informasjonen de har fått. De har i tillegg til
formell informasjon også fått tilgang til lærebøker og
annet faglig ressursmateriell som er beregnet på
opplæring. Dette synes det å være en viss logikk i, da
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lærebøker og lignende henvender seg til nybegynneren og ikke til den fagkyndige som kjenner fagets ord
og utrykk. Kompetansemål i læreplaner vil av mange
betraktes som et arbeidsverktøy mest for læreren,
det vil si den fagkyndige.
Utgangspunktet, for eksempel i vurderingsprosjektet
”Bedre vurdering” i norsk skole, har vært at elever
flest vil ha behov for hjelp til å forstå slike læreplanmål. Det er derfor ikke overraskende at vår elevgruppe ser ut til å falle helt igjennom når det gjelder
å forstå formuleringer slik de finnes i læreplanenes
kompetansemål.

4.5.2
Elevgruppen om gjennomføring av RKV prosessen
Elevenes fortellinger er, når det gjelder gjennomføring og opplevelse av selve RKV prosessen, noe
knappe. To spørsmål i intervjuet omhandlet dette
temaet, hvor det ene handler om å beskrive gjennomføringen, mens det andre handlet om hvordan
de opplevde dette.
Elevene som har gjennomført RKV forteller alle innledningsvis om en samtale. Men når det gjelder
samtalens karakter så har de noe ulike beskrivelser.
Et par av elevene forteller om fagkonsulenter som er
gode til å drive samtalen fremover og få elevene til å
hente ut sine kunnskaper. Likevel er hovedinntrykket
som elevgruppen gir, at prosessen i større grad har
vært preget av å være en slags muntlig eksaminasjon.
”Vedkommende stilte spørsmål rett over bordet og
sjekket hva jeg kunne”.

Elev om gjennomføringen av RKV.

Lignende beskrivelser som den ovenfor gir også
andre elever. Inntrykket er at elevene har fått faktaorienterte kontrollspørsmål. Ett par elever forteller i
tillegg om spørsmål som handlet om arbeidsprosedyrer.
Til tross for at flere av elevene forteller om samtaler
som minner om en form for muntlig eksamen er
inntrykket vårt at de likevel er positive til det å ha
gjennomført RKV. Dette handler imidlertid mer om
at RKV bygger egen motivasjon og selvfølelse, enn at
selve RKV-gjennomføringen var positiv i seg selv.
Hver enkelt elev forteller om egne erfaringer uten at
det nødvendigvis er noe vi kjenner igjen fra de and-
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res fortellinger. Fellesnevneren er at enten var det
ok eller så var det ikke ok å gjennomføre selve RKV
samtalen.
En elev forteller to helt ulike historier fordi han har
gjennomført to vurderinger innen ulike fag. Den
første er han meget positiv til, mens den andre referer han til som en ubehagelig opplevelse.
”Fagkonsulenten var veldig flink til å få meg på glid
og vi hadde en god samtale”.
”Fagkonsulenten var veldig firkantet og brukte alt for
vanskelige ord og språk, så jeg strøk på det meste”.
Begge sitater er fra samme elev, men om to
forskjellige RKV-samtaler.

Det virker vanskelig for elevgruppen å begrunne
hvorfor de opplevde RKV-samtalen positivt eller
negativt. Men noen fellestrekk går igjen i elevenes
beskrivelser. Et slikt trekk er muligheten eleven har
hatt til å forberede seg på en god måte til RKVsamtalen. Vårt inntrykk er at de elevene som har
opplevd å få støtte og faglig veiledning i en forberedelsesfase til RKV-samtalen, er de som er mest tilfreds med samtalen og vurderingen i seg selv.
Disse elevene forteller at de har fått mulighet til
ulike former for intensiv opplæring basert på kartlegging av behovene de har med tanke på å få godkjent en RKV. ”Thomas”, som er en av casene som
presenteres innledningsvis, er et godt eksempel på
dette. Etter en fagtest var det klart at han ikke ville
klare å gjennomføre en RKV. Det ble da satt av 30
timer til et individuelt intensivt undervisningsopplegg fordelt på 3 timer i uken over 10 uker. Sammen
med undervisningsopplegget ble det satt et trykk på
Thomas for å følge opp egne studier og oppgaveløsning. I tillegg ble Thomas fulgt tett opp av lærerne i
fengselet i denne perioden.
Enkelte av de andre informantene i elevgruppen,
som også gir utrykk for RKV som en positiv opplevelse, har lignende fortellinger. Støtten synes imidlertid
ofte å ha vært begrenset til muligheten til å benytte
det de beskriver som gode læremidler. Dette er i
kontrast til dem som klart utrykker at RKV-samtalen
ikke var ok. Disse har i større grad opplevd å være
overlatt til seg selv og har ikke fått tilgang på læremidler og bøker. Et par av elevene utrykker også
frustrasjon over at det tar lang tid fra RKV kommer
opp som et aktuelt tema til gjennomføring.
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4.5.3
RKV og elevenes motivasjon og innstilling til
ytterligere utdanning eller arbeid
Det tredje tema som vi har forfulgt i våre intervjuer
og undersøkelser, er hvordan RKV ser ut til å påvirke
elevenes motivasjon både generelt, men også mer
spesifikt for videre opplæring eller arbeid. I intervjuguiden har vi tre spørsmål som omhandler disse
problemstillingene.
I møte med elevgruppen er det et klart hovedinntrykk at elevene ser svært positivt på hva RKV har
betydd for egen motivasjon og syn på videre utdanning og arbeid. Dette gjelder også de som har fått
melding om store restopplæringsbehov. Utsagnene
nedenfor er noen av mange.
”Det har vært helt fantastisk å få denne muligheten
til RKV. Det har snudd mye for meg”.
”Veldig fornuftig både for meg og for samfunnet”.
”Veldig viktig! Jeg ville ikke ha vært så motivert uten
dette”.
”Jeg hadde aldri lest de 1400 sidene om det ikke var
for RKV. Det å få muligheten ga meg pågangsmot”.
Fire elever om betydningen av RKV.

Elevgruppen er så udelt positiv at vi har vurdert om
det her er et fenomen som innen undervisning blir
betraktet som ”please the teacher”, eller her rettere
sagt; gjør forskeren til lags. Oppfatter elevgruppen
det slik at de her må forsvare et prosjekt som de har
oppfattet som konstruktivt for innsatte?
Vi kan selvsagt ikke se bort fra dette, men mener det
er rimelig å anta at det ikke nødvendigvis er slik.
Flere av elevene fremhever at alle tilbud som går på
skole og opplæring regnes som positivt i seg selv,
fordi fengsel er langdrygt og kjedelig. Aktivitet er
derfor positivt. Elevgruppen understreker også det
konstruktive i å bli gitt muligheten til å vise at de kan
noe som er verdifullt nok til å godkjennes, i forhold
til en utdanning. Blant annet det å få formalisert
kompetanse fremheves som viktig for selvrespekt og
opplevelsen av å bety noe.
Når elevene gir innspill på det de opplever negativt
med tanke på motivasjon og lignende går tilbakemeldingene mer på detaljer rundt RKV og ikke RKV i
seg selv. Det blir imidlertid spesielt pekt på at det tar
tid å få gjennomført det meste i et fengsel, også RKV.
Flere i elevgruppen sier derfor at de ikke vil anbefale
RKV til andre innsatte som soner korte dommer.
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Kapittel 5. Presentasjon og analyse av kvantitative data
5.1 Innledning

antall besvarelser fra delprosjektet i Bergen er betydelig lavere i år, enn det var i 2009. Dette skaper en
viss usikkerhet i tolkningen av resultatene når man
ser på utviklingen over tid, noe som må tas hensyn
til i bruk av resultatene.

De tre kvantitative undersøkelsene (årene 2008,
2009 og 2010) belyser en rekke problemstillinger og
representerer et omfattende datamateriale.
Årets spørreundersøkelse blant de ansatte er som
tidligere beskrevet gjennomført som en nettbasert
undersøkelse. Undersøkelsen ble sendt ut til 84
personer, og vi fikk inn 42 besvarelser. Dette gir en
svarprosent på 50 %.

Et siste moment som må kommenteres innledningsvis, er bruk av skala i spørreskjema og fremstilling i
rapporten. I spørreskjemaene er det gjennomgående
benyttet en 5-punktsskala. I presentasjon av resultatene er imidlertid en 3-punktsskala benyttet. Vi har
med andre ord slått sammen de to laveste og de to
høyeste verdiene. Dette for å forenkle fremstillingene av tallmaterialet.

Spørreundersøkelsen blant elevgruppen i de ulike
fengslene har vært gjennomført på papir. I andre
delrapport og denne sluttrapporten, har ambisjonen
vært å gjennomføre en populasjonsundersøkelse. I
den første delrapporten ble spørreskjemaet kun
utdelt til innsatte som var elever ved fengselsundervisningen. Dette gjør at sammenlikningsgrunnlaget
er ulikt. Vi presenterer derfor bare resultatene fra
undersøkelsen blant elevgruppen for årene 2009 og
2010.

I det følgende vil vi se nærmere på resultatene fra
undersøkelsene som er gjennomført i denne følgeevalueringen. Der vi anser det som interessant, er
utviklingen over tid fremstilt. I de tilfeller hvor delprosjektene sammenliknes er det tatt utgangspunkt i
besvarelsene fra både 2009 og 2010 (dataene er
slått sammen). Dette for å sikre en større grad av
sikkerhet knyttet til svarene.

Antall svar i undersøkelsen rettet mot elevgruppen
har videre gått betydelig ned fra 2009 til 2010 (255 i
2009 og 149 i 2010). Forklaringen på dette er at

Neste tabell viser oversikt over antall realkompetansevurderinger som er gjennomført i prosjektperioden ved de ulike delprosjektene.

Tabell 3: Antall realkompetansevurderinger gjennomført i prosjektperioden
Høst 2007

Ravneberget
Berg og
Sem
Hustad
Bergen
Trondheim
Totalt

SF

4
5
0
0
3
12

YF

Vår 2008

2
2
0
10
1
15

SF

1
3
0
0
2
6

YF

Høst 2008

3
11
2
8
4
28

SF

5
1
0
0
3
9

YF

Vår 2009

5
8
8
8
11
40

SF

1
2
0
1
1
5

YF

Høst 2009

4
10
5
7
12
38

SF

0
1
0
1
1
3

YF

5
12

Totalt
30
55

3
8
12
30

18
43
50
186

Kilde: Alfsen m.fl. 2010.
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5.2 Person- og bakgrunnsvariabler
Person- og bakgrunnsvariabler er først og fremst
knyttet til elevgruppen, og gir oss et bilde av hvordan denne er satt sammen. I tabellene 4-6, vises
fordelingen i forhold til kjønn, statsborgerskap og
status i forhold til fengselsundervisningen.
Tabell 4: Kjønnsfordeling (2010)
N

Kvinne
Mann
Totalt

23
126
149

delen som soner dommer under ett år klart høyere
enn for de to resterende delprosjektene (mellom 6480 prosent). Man kan dermed anta at utfordringen
knyttet til at RKV er en tidkrevende prosess, og derfor krevende å få til for de i elevgruppen med korte
dommer er størst i disse delprosjektene. SørTrøndelag og Hordaland skiller seg følgelig ut på
andre siden av skalaen, med en betydelig høyere
andel innsatte som soner dommer på 5 år eller mer.
Figur 4: Soningstid

Hvor lang dom soner du?

Kilde: Oxford Research AS

N-149

100 %

Tabell 5: Norsk statsborger? (2010)
Nei
Ja
Vet ikke
Totalt

N

14
128
7
149

Andel

9,4 %
85,9 %
4,7 %
100,0 %

75 %
50 %
25 %

18,1 %

30,2 % 29,5 %
12,8 %

9,4 %

0%

Kilde: Oxford Research AS

Tabell 6: Elev ved fengselsundervisningen? (2010)
Nei
Ja
Vet ikke
Totalt

N

50
96
3
149

Andel

33,6 %
64,4 %
2,0 %
100,0 %

Kilde: Oxford Research AS

Figur 4 viser en oversikt over hvor lang dom de som
har besvart undersøkelsen, soner. 62,4 prosent av de
innsatte, som har besvart undersøkelsen, har sonet
tidligere. Resultatene avviker lite fra forrige undersøkelse. Nær halvparten av de innsatte soner mindre
enn ett år. Det er også en betydelig andel innsatte
som soner mellom 1-5 år (steget fra 24,2 prosent i
2009 til 29,5 prosent i 2010).
Soningstid er ett av de elementene som går igjen
som diskusjonstema i de fleste av delprosjektene.
Blant annet er det en utbredt oppfatning i noen av
delprosjektene om at kort soningstid gjør det tilnærmet umulig med realkompetansevurdering av
denne elevgruppen, da dette er en prosess som tar
relativt lang tid.
Ser man soningstid fordelt på de ulike delprosjektene, fremkommer det av analyser at det er stor variasjon. I Vestfold, Østfold og Møre og Romsdal er an-
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Undersøkelsen gir videre oversikt over denne elevgruppens høyeste fullførte utdanning. 45 prosent av
respondentene ikke fullført udanning utover grunnskolen, jf. figur 5.
Videre er det visse forskjeller mellom delprosjektene
som peker seg ut. Møre og Romsdal og Hordaland
har en klart høyere andel som har fullført høyere
utdanning enn de øvrige tre delprosjektene (henholdsvis ca 15,2 prosent, mens de øvrige har mellom
4,9 og 9,7 prosent). Analysene viser også at SørTrøndelag har en høyere andel som kun har fullført
grunnskole (66,1 prosent), enn de øvrige (varierer
mellom 41-48 prosent).
Begrensingen er at vi vet ikke hva den innsatte legger i fullført. I dagligtale vil fullført innebære både
gjennomført og bestått VGS. I RKV-sammenheng
stiller det seg annerledes, da fullført ikke nødvendigvis betyr bestått, men om man har tatt ut retten sin
til videregående opplæring. Andeler rundt disse
spørsmålene gir derfor kun pekepinn på hvordan
dette forholder seg i den aktuelle elevgruppen.
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Figur 5: Høyeste fullførte utdanning

Hva er din høyeste fullførte
utdanning?
N-149

100 %
75 %
50 %

45,0 %

Figur 6: Kjennskap til RKV blant elevgruppen

38,9 %

25 %

Figur 6, viser en oversikt over hva elevgruppen svarte da de ble spurt om de kjenner til realkompetansevurdering, i henholdsvis 2009 og 2010. Som vi ser,
har andelen som kjenner til RKV økt fra 2009 (48,6
prosent) til 2010 (56,4 prosent). Dette tyder på at
man i de ulike delprosjektene har lykkes med å øke
andelen i målgruppen som har mottatt informasjon
om RKV.

11,4 %

4,7 %

Kjenner du til RKV?

0%

2009: N-255, 2010: N-149

2009

2010

100 %
75 %
50 %
Kilde: Oxford Research AS

48,6 %

56,4 %

47,8 %
40,3 %

25 %

3,5 % 3,4 %

0%
Voksne som har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, har fra og med det året de
fyller 25 år, rett til videregående opplæring etter
søknad, jf. Opplæringslova § 4A-3. Dette utløser også
rett til å bli realkompetansevurdert. Elevgruppen er
derfor spurt om alder slik at vi kan koble fødselsår
med informasjon om høyeste fullførte utdanning.
115 av de som besvarte undersøkelsen er over 25 år,
mens 34 er under 25 år.
Andelen innsatte over 25 år som ikke har utdanning
utover grunnskolen er 41,7 prosent, mens den tilsvarende andelen for de under 25 år er 55,9 prosent. De
innsatte under 25 år som ikke har fullført videregående opplæring har fremdeles ungdomsretten til
videregående opplæring inntakt, jf. Opplæringslova
§ 3-1.

5.3 Informasjonsvariabler
Ett av hovedmålene i Realkompetansevurderingsprosjektet i kriminalomsorgen er å gjøre RKV kjent
og benyttet innen opplæringen i kriminalomsorgen.
Man ønsker altså å gjøre RKV til en institusjonalisert
del av opplæringstilbudet i fengslene. For å gjøre
dette, kreves informasjonsspredning til elevgruppen
og ansatte om muligheten til å få gjennomført RKV.
På bakgrunn av dette har vi lagt vekt på å samle data
som gir oss innblikk i hvor stor grad RKV er kjent
blant elevgruppen og ansatte, og hvorvidt RKV er
forstått på en fornuftig måte, blant elevgruppen.
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Ja

Nei

Vet ikke

Kilde: Oxford Research AS

Det er imidlertid varierende hvor lang tid det tar før
den enkelte i elevgruppen får tilbud om realkompetansevurdering. Analyser viser at over halvparten av
de som besvarte spørsmålet (54,4 prosent) ikke
hadde fått tilbud om RKV, og kun 10,1 prosent hadde
fått tilbud om RKV innen én uke etter at de startet
soningen. Skal man ha forventning om at RKV skal
kunne gjennomføres i soningstiden, er det avgjørende at de aktuelle i elevgruppen får tilbud om dette
raskt etter at soningen har startet. Dette understrekes av det faktum at nær halvparten av dem som har
besvarte undersøkelsen soner dommer på under ett
år.
Når det gjelder kjennskapen til realkompetansevurdering blant de ansatte, er denne fremstilt i figur 7.
Overordnet har andelen som har god kjennskap til
RKV gått ned fra 58,3 % i 2009 til 53,7 % i 2010 – en
svak nedgang som kan skyldes variasjon i antall som
har besvart undersøkelsen. Samtidig har andelen
som har middels kjennskap til RKV gått noe opp.
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Figur 7: Kjennskap til RKV blant ansatte

Figur 8: RKVs motiverende faktor.

Kjennskap til RKV blant
ansatte
n-08:67, n-09:48, n-10:41

Ingen kjennskap

Lite

Middels

God

100 %

I liten grad

75 %
50 %
25 %
0%

Tror du RKV gjør elevgruppen
motivert for
utdanning/opplæring?
(n-08:62, n-09:45, n-10:38)

49,3 %
38,8 %
10,4 %
1,5 %

2008

58,3 %
39,6 %
2,1 %

2009

53,7 %
41,5 %
4,9 %

2010

Verken eller

I stor grad

100 %
83,9 %

88,9 %

81,6 %

75 %
50 %

Kilde: Oxford Research AS

25 %

5.4 Gjennomførings- og innholdsvariabler
5.4.1
RKV som motiverende faktor og verktøy for
tilrettelegging
Figur 8 viser i hvilken grad ansatte som har besvart
undersøkelsen, tror at RKV gjør elevgruppen motivert for utdanning/opplæring. Det er liten variasjon i
svarfordelingen mellom de ulike årene. Imidlertid ser
vi at resultatene for 2010 tyder på at færre av de
ansatte i stor grad har tro på RKV som motiverende
faktor. Forklaringene på dette kan ligge i variasjon i
antall besvarelser, men det kan også være knyttet til
erfaringen man har opparbeidet seg gjennom prosjektet, og at man ikke lenger er like optimistisk i
forhold til RKVs potensielle motiverende faktor.
Totalt sett, over samtlige år, er det verd å kommentere at man blant de ansatte har hatt en stor tro på
RKV som motiveringsfaktor i forhold til utdanning/opplæring av elevgruppen.
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0%

14,5 %

11,1 %

2,6 %

1,6 %

2008

15,4 %

2009

2010

Kilde: Oxford Research AS

En av målsettingene med Realkompetansevurderingsprosjektet er at RKV skal bli et verktøy for tilrettelegging av opplæringen for den enkelte elev. I
neste figur viser vi utviklingen over tid i forhold til
om de som har besvart undersøkelsen mener RKV
har blitt nettopp et slikt verktøy.
Figur 9 viser er det ikke store bevegelser i resultatene fra 2009 til 2010. Andelen ”i stor grad” økte betydelig fra 2008 til 2009, og det har videre vært en
svak økning fra 2009 (65,1 %) til 2010 (69,2 %). Dette
tyder på at RKV i stadig større grad er blitt et verktøy
som aktivt brukes i skoleavdelingene i fengslene, og
at man således er i ferd med å oppnå denne målsettingen.
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Figur 9: RKV som verktøy for tilrettelegging

Figur 10: Tilpasset utdanningstilbud

Hvorvidt ansatte mener RKV
er blitt et verktøy for
tilrettelegging
(n-08:57, n-09:43, n-10:39)

I liten grad
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50 %
25 %

65,1 %
40,4 %
36,9 % 27,9 %
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7,0 %
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2009
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2,6 %
17,5 %

17,9 %
7,7 %

2009
2010

20,8 %

Vet
ikke

10,0 %
19,5 %

Nei

0%
2008

n-09:77, n-10:40)

I stor grad

100 %
75 %

Har du et utdanningstilbud
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17,5 %
57,1 %

Ja

55,0 %

2010
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

Kilde: Oxford Research AS

I forhold til tilrettelegging av opplæringen, er det
også interessant å se på hvordan elevgruppen oppfatter nettopp dette. Som figur 10 viser, sier drøyt
halvparten av de i elevgruppen som har besvart
spørsmålet, at de har et utdanningstilbud som er
tilpasset for dem.
Videre viser figur 11 hvorvidt realkompetansevurdering er benyttet som verktøy for å tilpasse utdanningstilbudet. Dette er en av hovedmålsettingene
med RKV-prosjektet, nemlig at RKV skal føre til helhetlige og tilrettelagte opplæringsløp. Som vi ser av
resultatene, svarer halvparten at dette er tilfelle.
Dette tyder altså på at RKV er et nyttig verktøy som
sikrer elevgruppen et mer tilpasset utdanningsopplegg sett i forhold til egne kunnskaper og kompetanse. Det er også verd å påpeke at andelen som mener
RKV er brukt til dette formålet har steget klart fra
2009 (40,3 prosent) til 2010 (50, 0 prosent).

Kilde: Oxford Research AS

Figur 11: RKV som verktøy for tilpasning av
utdanningstilbud

Ble RKV brukt for å gi deg et
tilpasset utdanningstilbud?
n-09:77, n-10:40

3,9 %

Ikke svart

2009
20,0 %

2010

26,0 %
10,0 %

Vet ikke
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Nei

40,3 %
50,0 %

Ja
0%

25 %

50 %

75 % 100 %

Kilde: Oxford Research AS
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5.4.2

Gjennomføring av RKV

Gjennomføringen av selve RKV-prosessen foregår
noe ulikt i de ulike delprosjektene. Dette er omtalt
tidligere i rapporten. I de kvantitative undersøkelsene rettet mot både de ansatte og elevgruppen, har vi
stilt respondentene spørsmål vedrørende involvering
i, kvaliteten på og opplevelsen rundt gjennomføringen av RKV.
I forhold til elevgruppen, er det kun de som har blitt
realkompetansevurdert som har besvart spørsmåle2
ne som i det følgende blir presentert .
I gjennomføringen av realkompetansevurdering er
det ulike syn i de ulike delprosjektene knyttet til hvor
mye den enkelte elev skal delta i selve forberedelsene og gjennomføringen av RKV. I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmålet; ”I hvilken grad medførte
realkompetansevurderingen at du selv måtte bidra i
gjennomføringen?”. Ser vi 2009 og 2010 under ett,
svarer 75,3 prosent at de i middels eller stor grad
måtte bidra i gjennomføringen (marginale variasjoner mellom de to årene). Hva som legges i å delta
kan variere, men spørsmålet sikter mot å fange opp
deltakelse utover selve gjennomføringen av RKVsamtalen. For eksempel krav om å innhente dokumentasjon på egen kompetanse.
Den innsattes deltakelse i gjennomføringen kan på
den ene siden hevdes å være positiv og nødvendig,
da den fører til at den enkelte må ta ansvar. På den
andre siden kan det være slik at for store krav til den
innsatte selv, kan skape en terskel som for mange er
for høy i forhold til å gjennomføre RKV. Dette er en
avveining som ideelt sett bør gjøres i hvert enkelte
tilfelle, da kandidatene er ulike. Samtidig bør det
være en viss norm i forhold til hvordan den innsatte
selv skal engasjeres i arbeidet.
I figur 12 vises fordelingen i forhold til om elevgruppen opplevde at de som gjennomførte RKV gjorde en
god jobb. Det bør sies at spørsmålet er relativt generelt, og at det kan varierer hva man legger i ”god
jobb”. Spørsmålet vil likevel gi et generelt inntrykk av
elevgruppens tilfredshet med RKV-gjennomføringen.

lisere RKV som en del av opplæringsopplegget i
fengslene, og at det dermed finnes bedre rutiner og
systemer for RKV nå, enn tidligere. Resultatene må
imidlertid benyttes med forsiktighet, da andelen ”vet
ikke” er høy.
Informasjonsverdien i svarfordelingen vi har i figuren
under, kan selvsagt diskuteres. Imidlertid er det slik
at elevgruppen fungerer som en svært viktig informasjonskanal for andre innsatte som tenker på, eller
er blitt utfordret til å gjennomføre RKV. Vi mener
derfor at oppfatningene elevgruppen har av gjennomføringen, er viktig for å sikre at RKV er noe som
blir omtalt som en positiv mulighet internt i fengslene.
Figur 12: ”Synes du de som gjennomførte
RKV gjorde en god jobb?”
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Figur 13 viser hvor godt de ansatte mener selve
gjennomføringen av realkompetansevurdering fungerer. Totalt mener 88,6 % av de ansatte i 2010 at
gjennomføringen av RKV fungerer godt. Dette er en
økning på 9,5 prosentpoeng fra 2009.

Nærmere 60 prosent av elevgruppen synes fagkonsulentene gjorde en god jobb. Dette er en klar økning fra 2009 (42,9 prosent). Denne økningen kan
blant annet skyldes at flere av fagkonsulentene som
er rekruttert i forbindelse med dette prosjektet har
fått noe erfaring, og i kraft av det gjør en bedre jobb
i 2010 enn de gjorde i 2009. Videre kan det skyldes
at de ulike prosjektgruppene har klart å institusjona2

Av de 149 som deltok i undersøkelsen besvarte 40 spørsmål 14-19.
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Figur 13: Hvor godt de ansatte mener gjennomføringen av RKV fungerer.

Figur 14: Har det lokale prosjektet nok kompetanse/opplæring til å gjennomføre RKV på
en tilfredsstillende måte?
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I de to foregående delrapportene har det fremkommet at de ulike delprosjektene har gjennomført ulike
typer kompetansehevingstiltak knyttet til RKV. Kompetansenivået forventes også økt i den siste fasen av
prosjektperioden, i kraft av at man da har gjennomført ytterligere vurderinger.
Figur 14 viser hvorvidt de ansatte mener at det lokale prosjektet har nok kompetanse/opplæring til å
gjennomføre RKV på en tilfredsstillende måte. Resultatene viser at det har vært en økning i andelen som
i stor grad mener at kompetansenivået er tilfredsstillende i løpet av prosjektperioden. Dette kan sies å
være en indikator på at man per i dag har klart å
opparbeide en tilfredsstillende kompetansebase ved
de ulike skole- og fengselsavdelingene som arbeider
med RKV, og at forutsetningene for at RKV kan fortsette å være et viktig verktøy ved de ulike delprosjektene etter prosjektets slutt, er tilstede.
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5.4.3

Prosjektgjennomføring

Når det gjelder selve prosjektgjennomføringen viser
figur 15 at ansatte opplever at samarbeidet i prosjektet fungerer godt. 77,8 prosent av de ansatte
som besvarte undersøkelsen i 2009, mente den gang
at samarbeidet fungerte godt. Velfungerende samarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes i prosjektarbeid. Resultatene for inneværende år viser at
andelen som mener samarbeidet i prosjektet fungerer godt har gått noe opp, til 83,4 prosent.
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Figur 15: Hvor godt de ansatte mener samarbeidet i prosjektet har fungert.
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Figur 16: Hvordan de ansatte mener prosjektstyringen har fungert.
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Figur 16 viser hva de ansatte mener om prosjektstyringen. Andelen som mener denne fungerer godt
har sunket marginalt fra 2009 (71,8 prosent) til inneværende år (70,0 prosent).
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Totalt sett gir de kvantitative resultatene inntrykk av
at man på de fleste parametrene har hatt en positiv
utvikling i løpet av prosjektperioden. Både kjennskap
til RKV blant elevgruppen, kompetansenivå, kvalitet
på gjennomføringen av RKV og tilbakemeldingene på
den overordnede prosjektgjennomføringen, har
steget i løpet av perioden.
Det er imidlertid vanskelig å trekke for mange konklusjoner av det kvantitative datamaterialet som er
innhentet. Dette på grunn av en del metodiske utfordringer som er beskrevet innledningsvis. Imidlertid er det viktigste med disse resultatene at de i
overveiende grad bygger opp under de kvalitative
funnene vi har gjort oss gjennom denne følgeevalueringen. Det styrker evalueringens helhetlige tilbakemeldinger.
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Kapittel 6. Drøfting rundt de grunnleggende problemstillingene i evalueringen

Et av hovedmålene med RKV prosjektet har vært å
gjøre RKV kjent og benyttet i opplæringen som blir
gitt innefor kriminalomsorgen. Et viktig resultatmål
har vært å prøve ut og etablere RKV som verktøy for
kompetansekartlegging og tilrettelagt opplæring
overfor elever innenfor kriminalomsorgen. Et viktig
spørsmål i sluttevalueringen er i hvor stor grad en
har oppnådd disse målene? Kan en se resultater
som kan tillegges prosjektet og hvilken effekt ser
dette ut til å ha medvirket til? Fire grunnleggende
problemstillinger eller tema er utgangspunktet for
sluttevalueringen:





Realkompetanse som arbeidsverktøy overfor
elevgruppen.
Utfordringer knyttet til realkompetansevurdering overfor elevgruppen.
Realkompetansevurdering i forhold til elevgruppens videre utdanningsløp.
Overføringsverdi av modeller og samarbeidsformer.

I fremstillingen nedenfor følger vi denne inndelingen.

6.1 RKV som arbeidsverktøy overfor elevgruppen
Realkompetansevurdering er blitt fremhevet som
spesielt viktig for denne elevgruppen fordi de kan ha
med seg erfaringer og kompetanse som ikke har blitt
fanget opp i de tradisjonelle vurderingsformene
(Stortinget, 2005). Utgangspunktet var at RKV i liten
grad ble benyttet innen opplæring innenfor kriminalomsorgen
(Utdanningsog
forskningsdepartementet, 2005). Dette er også bakgrunnen for
at realkompetansevurderingsprosjektet innen kriminalomsorgen ble igangsatt. En viktig problemstilling
som skal besvares i evalueringen er:


Er realkompetansevurdering et nyttig arbeidsverktøy overfor denne elevgruppen?

Problemstillingen er vid i den forstand at nytte kan
sees både opp i mot RKV som et rent kompetanse-
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kartleggingsverktøy, men også som et verktøy for å
”skreddersy” og tilpasse opplæring som blir gitt
eleven i fengselet. Med bakgrunn i innføring av
voksnes rett til videregående opplæring, som ble
innført i 2000, ble RKV et viktig redskap for å tilpasse
opplæring for voksne. Hovedtanken med RKV som
kompetansekartleggingsverktøy er at en voksen ikke
skal måtte følge opplæring i fag der vedkommende
allerede har tilfredsstillende kompetanse i faget. Der
hvor den voksne ønsker å følge et ordinært opplæringstilbud kan denne da avkortes der kompetansemål allerede er nådd og kan godkjennes. I følge VOX
har praksis vist at dette fører til betydelig avkorting i
opplæring for voksne som begynner i videregående
opplæring (VOX, 2007, s. 33). Vurderingen skal gjøres i forhold til kompetansemålene i læreplanen for
fag i læreplanverket. Spørsmålet er om kompetansen som voksne innehar står seg på den måten at
den er god nok eller kan vurderes som bestått i forhold til vanlige vurderingskrav av kompetanse i skoleverket. De kompetansemål som ikke er tilstrekkelig
oppfylt, blir i neste omgang fokus i videre opplæring.
RKV fremstår da både som et verktøy for å avdekke
kompetanse, slik at denne kan formaliseres, men
også som et verktøy for å avdekke restopplæringsbehov.
I de fleste tilfeller, blant våre informanter, er det slik
at de aller fleste har klare restopplæringsbehov. RKV
fremstår da i like stor grad som et redskap for å
avklare hva eleven behøver av opplæring for eventuelt å kunne få godkjent en fremtidig ny RKV, eller
annen vurdering innen et ordinært eller tilrettelagt
opplæringsløp. Kun et mindretall av våre informanter blant elevgruppen kommer ut med alle kompetansemål bestått etter første runde. ”Kåre” er et
godt eksempel på dette. Han får ikke godkjent på
flere av emnene/målene i faget han blir vurdert i, og
står dermed igjen med en oversikt over restopplæringsbehovet innen kokkefaget.
I de tilfellene hvor vi møter elever som faktisk får
godkjent alle kompetansemål ved første RKVgjennomføring, plasserer eleven seg ofte i en av to
karakteristiske grupper.
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Den første gruppen er voksne som avviker fra den
tradisjonelle elevmassen i denne gruppen, på den
måten at de har fast arbeid og har arbeidet innenfor
et bestemt fagfelt gjennom en rekke år. De soner
som regel ikke for tradisjonelle kriminelle forhold,
men oftere for annet, som for eksempel økonomisk
kriminalitet. På mange måter fremstår disse elevene
som ressurssterke og utypiske for elever innen kriminalomsorgen. Ifølge delprosjektene er imidlertid
dette en gruppe som etter vært har blitt mer vanlig.
Den andre gruppen av elever som består RKV i første
runde, fremstår som mer ”tradisjonell”, i forhold til
bakgrunnshistorie og kriminalitet de er dømt for.
Imidlertid har disse fått ulik grad av hjelp og støtte i
forberedelsene til RKV. Caset ”Thomas” er et godt
eksempel på en elev i denne gruppen. Han bestod
alle kompetansemålene i første runde, men hadde
da hatt et tilrettelagt opplegg frem mot RKV ved
hjelp av en kyndig lærer. Det som er oppsiktsvekkende er at hjelpen Thomas fikk, dreide seg om 30
timer med en faglærer, noe som må kunne betraktes
som en liten kostnad i et større perspektiv. I tillegg
kommer selvsagt hjelp fra skolen i fengselet til selvstudier og oppgaveløsning. Det som kjennetegner
elevene i denne siste elevgruppen er at den er adskillelig mer sammensatt. Ofte har disse elevene
komplekse vansker med rus, manglende skolegang,
kaotiske liv og livsførsel m.m. Elevene i denne gruppen har et derfor et helt annet behov for oppfølging
og hjelp, enn elevene i den første omtalte gruppen.
For begge disse elevgruppene, må RKV kunne betraktes som et nyttig arbeidsverktøy i den forstand
at de får formalisert kompetanse, og slik sett står
bedre rustet med tanke på rehabilitering og deltakelse i arbeidsliv.
Elevene i den første gruppen opplever RKV som
spesielt nyttig og er ofte meget positivt overrasket
over at en i utgangspunktet lei situasjon i neste omgang gir en slik mulighet. Nytten er der også for den
andre gruppen, men veien til rehabilitering er ofte
mye lenger og mer sammensatt. Vi ser imidlertid
klare tegn på at prosjektet har medført positive
endringer når det gjelder å benytte RKV også overfor
denne elevgruppen.
I våre spørreundersøkelser rettet mot de ansatte har
andelen av ansatte som opplever at RKV er et nyttig
verktøy for tilrettelegging av opplæring for elevgruppen økt markant (36,9 prosent i 2008 og 69,2
prosent i 2010). Vi ser dette som et direkte resultat
av et omfattende informasjonsarbeid som prosjektene har rettet mot ansatte i egne fengsler. Elev-
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gruppen er også i de kvalitative så vel som de kvantitative undersøkelsene i økende grad tilfreds med
bruken av RKV. Mer enn halvparten av elevgruppen i
de involverte fengslene mener at de har et opplæringstilbud som passer dem. Halve elevgruppen
mener videre at RKV har vært aktivt benyttet for å
tilpasse deres opplæringstilbud.
For at RKV skal lykkes og føre til læringslyst og motivasjon enten for utdanning eller arbeid, for den
gruppen som vi her har kalt den ”tradisjonelle” elevgruppen, avhenger det av at noen forutsetninger er
tilstede. I andre delrapport pekte vi på elevmotivasjon som en sentral faktor. Det ga seg for våre informanter oftest utslag i at de var kommet dit i livet
hvor de ønsket endringer. Ofte hadde dette med
ulike faktorer å gjøre, som for eksempel at de nærmet seg slutten av lengre soning, hadde vært rusfrie
i en lengre periode eller opplevde endringer i familiære forhold. Slike forhold kan være gode indikatorer å se etter når en vurderer om en skal sette trykk i
prosessen rundt enkeltpersonene i elevgruppen som
RKV er aktuelt for.
Samtidig er det mye som tyder på at elevenes interesse og indre motivasjon er viktig for at RKV skal
bidra til en rehabilitering helt ut til utdanning og
arbeid. Caset ”Andreas” viser betydningen av dette. I
to år har han hatt et opplæringstilbud som han
egentlig ikke var interessert i. Det at han til sist får et
tilbud som bygger på hans personlige interesser og
motivasjon blir for Andreas et gjennombrudd i rehabilitering ut til arbeidslivet. Caset viser også hvor
viktig personlig rådgivning og samtale er for denne
elevgruppen.
I denne siste evalueringsrunden har det også kommet tydeligere frem at RKV i seg selv utgjør en motivasjonsfaktor for denne elevgruppen. De kvantitative resultatene viser blant annet at hele 45 prosent
av de i elevgruppen som besvarte spørsmålet, mener
at RKV har gjort dem mer motivert for å ta videre
opplæring/utdanning. Videre forteller enkeltelever
at de har lest flere sider med fagtekster enn de har
gjort på mange år, eller noen gang. Noen hevder at
RKV har vært avgjørende for å komme inn i et nytt
spor med utdanning og rehabilitering. Vi merker oss
at ingen av våre informanter er direkte negative eller
forteller at RKV har hatt en negativ virkning for deres
del. Det negative, der det pekes på, dreier seg mer
om forhold rundt RKV prosessen og ikke RKV i seg
selv.
En annen sentral faktor er at RKV, inn i denne konkrete konteksten, er ressurskrevende. Nettopp det at
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veiledning og ”en til en” oppfølging ser ut til å være
av stor betydning, medfører større krav til ressurser
enn annen form for opplæring. Vi har ikke forfulgt
det å se på økonomiske rammer og forutsetninger
for å drive RKV. Vi mener imidlertid at evalueringen
har avdekket at RKV av denne elevgruppen ofte
krever individuelt tilpassede opplegg, noe som igjen
krever ressurser til rådgivning, opplæring og læremidler. Når den aktuelle elevgruppen får en slik
tilpassing, ser RKV ut til å være et meget nyttig arbeidsverktøy på den måten at de får formalisert
kompetanse og dermed står bedre rustet til videre
utdanning eller arbeid.

6.2 Utfordringer knyttet til RKV overfor
elevgruppen
I dette avsnittet tar vi opp den andre problemstillingen som er knyttet opp mot sluttevalueringen. Vi
forstår denne problemstillingen først og fremst i
forhold til det vi overfor kaller ”tradisjonelle” elever:


Hvilke utfordringer er knyttet opp mot realkompetansevurdering overfor denne elevgruppen?

I de tidligere evalueringsrapportene har vi pekt på en
rekke faktorer som kan utgjøre utfordringer knyttet
til det å realkompetansevurdere elever innenfor
kriminalomsorgen. Disse utfordringene spenner fra
vanskeligheter med informasjonsspredning til de
aktuelle kandidatene om mulighetene for RKV, til
mer personlige faktorer som motivasjon, læringsforutsetninger m.m. Vi tar ikke dette opp igjen her,
men henviser til tidligere rapporter. I dette avsnittet
vil vi likevel knytte en oppsummerende drøfting i
forhold til utfordringer opp mot de tre tematiske
modellene som vi presenterte i kapittel 3, men i en
lett omskrevet i spørsmålsform.
A. I hvilken grad kan/skal en kreve dokumentasjon
av arbeidserfaring, kurs og tidligere utdanning?
B. I hvilken grad vil det være nødvendig med støtte
og oppfølging i RKV prosessen?
C. Hvilke særskilte hensyn må tas ut i fra elevforutsetninger i selve RKV samtalen?
Utfordringer knyttet mot å realkompetansevurdere
elever i denne gruppen kan sees i lys av disse problemstillingene.
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6.2.1

Dokumentasjon

Punkt A, dreier seg om dokumentasjon og hva som
er nødvendig av dette i forhold til å gjennomføre
RKV av elever. Det har vært noe ulik praksis og holdninger til dette i RKV prosjektet. I noen grad betraktes krav om dokumentasjon som en måte å gi elevene mulighet til å ta ansvar og som en hjelp til eleven
for å skape orden i egne papirer, noe disse elevene i
utgangspunktet ofte mangler. I et rehabiliteringsperspektiv kan det synes rimelig å velge en slik tilnærming. Mange av elevene mangler god struktur
på eget liv, også det å ta vare på og systematisere
egne papirer. Evnen til å systematisere og strukturere er heller ikke uvesentlig i forhold utdanning og
læring. Ser man derimot snevert på dette slik at
utgangspunktet er å få gjennomført RKV overfor de
elevene som har behov for dette, så kan for strenge
krav til dokumentasjon være et hinder overfor denne
elevgruppen. Strengt tatt behøver man ikke noen
dokumentasjon før RKV, men i noen tilfeller kan det
lette gjennomføringen hvis det benyttes med tanke
på å tilrettelegge RKV-samtalen. I noen grad må man
også ha dokumentasjon for å avklare hvilke rettigheter eleven har når det kommer til voksenrett etc. I
hvor stor grad dette behøver elevens deltakelse er
derimot et annet spørsmål. Det er rimelig å tro at
hvis man har informasjon fra eleven om hjemfylke
og hva vedkommende har av skolegang, bør slike
rettighetsspørsmål lett kunne avklares.
I forhold til kravet om dokumentasjon har vi det
inntrykket at ansatte og elevgruppen har ulike perspektiver på hva som er det viktige med selve RKVprosessen. Flere av de ansatte er opptatt av at den
enkelte elev må fremskaffe dokumentasjon på arbeidserfaring og kompetanse, og at nettopp denne
øvelsen utgjør en sentral del av RKV-prosessen. Man
kan på mange måter si at de har en tilbakeskuende
orientering i forhold til hvilken nytte RKV-prosessen
utgjør. Elevgruppen er derimot i all hovedsak opptatt
av hva RKV kan føre til i forhold til endringer i livet
fremover (det vil i hovedsak si etter fullført soning).
Disse har med andre ord en mer fremtidsrettet orientering. Dette samsvarer også med andre undersøkelser hvor de som tar utdanning i fengsel, skiller seg
fra andre ved at utdanning er mer nyttig med tanke
på tiden etter soning (Manger, Eikeland, &
Asbjørnsen, 2010).
Kobles elevgruppens fremoverperspektiv opp mot
tenkning rundt motivasjon, så vil dette langt på vei
kunne betraktes som en ytre form for motivasjon.
Tradisjonelt har en betraktet indre motivasjon som
et bedre utgangspunkt for læring. Denne elevgrup-
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pen representerer imidlertid ofte personer som har
dårlige erfaringer med skole og utdanning, og som
dermed vil være avhengig av stor grad av ytre motivasjon.

6.2.2

Oppfølging og veiledning

Punkt B er, slik vi ser det, en sentral problemstilling
når det gjelder å vurdere hvilke utfordringer som er
knyttet mot å realkompetansevurdere denne elevgruppen. De største utfordringene ser vi nettopp i
forhold til i hvor stor grad eleven behøver hjelp og
støtte i forhold til å gjennomføre en RKV, noe vi også
beskrevet tidligere. Jo større dette behovet er, jo
større er også utfordringen. Mange i denne elevgruppen har store utfordringer knyttet opp mot ulike
sider ved livet. Det kan for eksempel være rusproblematikk, fysisk og psykisk sykdom, negativ skolehistorikk, lærevansker og lese- og skrivevansker. Flertallet av de elevene vi har møtt i våre intervjuet forteller en historie hvor flere av slike ”ingredienser” går
igjen. Dermed kan den største utfordringen rett og
slett ligge i at elevene i denne gruppen er så sammensatte og behovene så individuelle at det også
krever en individuell tilnærming.
Utfordringen blir noen ganger mer å vurdere hvor
smertegrensen går for når det ikke er hensiktsmessig
å gjennomføre RKV. Dette dreier seg da om at andre
behov og utfordringer hos eleven, må ha en høyere
prioritet enn å gjennomføre RKV.
I jo større grad man vurderer at eleven ikke behøver
hjelp og støtte av noe stort omfang, jo større grunn
kan det være til å ha trykk på å gjennomføre RKV. I
vårt materiale har vi eksempler på elever som gjennom en kombinasjon av RKV, opplæring og praksis
har fått en full fagutdanning og kommet ut i fast
arbeid. Fellesnevneren for disse personene er at
personlige forutsetninger har lagt til rette for en
vellykket rehabilitering. Både ”Andreas” og ”Thomas” er i så måte eksempler på elever som fikk støtte og tilstrekkelig med oppfølging og veiledning, noe
som førte til en vellykket RKV.
Imidlertid viser historien til Thomas at rusproblemet
han har, ødelegger for å utnytte de mulighetene som
RKV har gitt ham. Kompleksiteten i de personlige
utfordringene flere i den aktuelle elevgruppen vi her
prater om har, er som allerede påpekt en utfordring i
seg selv.
Mange av elevene vi har møtt gjennom evalueringen
har siden oppveksten hatt vansker med å takle sko-
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len, og spesielt de teoretiske fagene eller deler av
fag. Mange av disse har likevel opplevd at de har
kunnet lære gjennom praksiserfaringer. Disse elevene ser muligheter i RKV fordi de oppfatter at de,
tross sin ”teorivegring”, kan makte å få formalisert
denne kompetansen gjennom en slik alternativ vurderingsform. Til tross for at det er mulig å identifisere en rekke utfordringer med RKV overfor denne
elevgruppen, er det etter vår mening vel så viktig å
se mulighetene som ligger i RKV, nettopp for denne
aktuelle elevgruppen.

6.2.3

RKV-samtalen

Muligheten til å få formalisert sin kompetanse til
tross for det vi ovenfor kalte ”teorivegring”, gir også
innspill i forhold til det siste spørsmålet vi skisserte
innledningsvis (punkt C). Nettopp fordi mange av
elevene i denne gruppen i utgangspunktet ser ut til å
ha et anstrengt forhold til skole, så ser det også ut til
at de får vansker når RKV-samtalen til forveksling er
lik en muntlig eksaminasjon. Så langt vi kan bedømme er det ingen nasjonale standarder eller veiledninger for hvordan en RKV-gjennomføring skal foregå. Langt på vei er det overlatt til fylkene å finne
formen på RKV. I praksis ser det også ut til å bety at
den enkelte fagkonsulent har stor frihet i hvordan de
gjennomfører en RKV-samtale. Den dialogbaserte
fagsamtalen ser ut til å være den som oppleves tryggest og best sett med elevenes øyne. På den annen
side så vil fagkonsulenten ha ansvar for å vurdere
om faglige kompetansemål er oppfylt i en grad som
kan betraktes som godt nok. I elevenes fortellinger
hører vi da at fagkonsulenter møter dette med mer
kontrollbaserte spørsmål når de gjennomfører RKV.
Det kan være at en enkel veiledende standard for
hvordan RKV skal gjennomføres overfor elever innefor kriminalomsorgen ville ha vært til hjelp for de
fagkonsulentene som er ”utenfra” konteksten.
Oppsummert i forhold til problemstillingen, ser vi
altså at det er mulig å peke på flere utfordringer
knyttet til RKV overfor denne elevgruppen, men
samtidig har evalueringen avdekket at RKV også
bærer med seg mange muligheter for de aktuelle
elevene.

6.3 RKV i forhold til elevgruppens videre
utdanningsløp
Utdanning er en viktig del av innsattes mulighet til
rehabilitering.
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Alle som gjennomfører fengselsstraff i Norge, skal
tilbake til et liv ute i samfunnet. De generelle målene
for opplæring er av den grunn også helt sentrale for
undervisningstilbudet i kriminalomsorgen. Skolen skal
gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte i
stand til å utnytte sine evner og realisere sine visjoner.

Kilde: Kriminalomsorgen.no
Fra andre undersøkelser vet man at innsatte er meget motivert for utdanning og opplæring, mens de
soner i fengsel (Eikeland, Manger, & Asbjørnsen,
2010; Manger et al., 2010). Realkompetansevurdering ser langt på vei ut til å forsterke en slik opplevelse hos denne elevgruppen. Det dreier seg særlig om
at elevene opplever det meningsfullt å slippe opplæring i emner de allerede behersker. I noen grad betraktes også enkelte av elevene dette som en ”lovlig
snarvei”. Uansett, grunnprinsippet er at alle som
ikke har fullført videregående opplæring har rett til
RKV og/eller opplæring. De samme rettigheter er
gjeldende om en sitter i fengsel.
Spørreundersøkelsen blant elevgruppen avdekker at
hele 45 prosent av de som besvarte spørsmålet,
opplever at RKV har motivert dem for videre utdanning/opplæring. Hele 79,5 prosent av de ansatte
mener det samme. Videre mener 74,3 prosent av de
ansatte at RKV gjør at elevgruppen motiveres for
jobb etter endt soning.
I forhold til utviklingen i antall RKV som er gjennomført totalt i de ulike delprosjektene i prosjektperioden ser vi en positiv utvikling fram til våren 2009, da
antallet sank noe. Antall RKV sank ytterligere høsten
2009. Dette antar vi imidlertid skyldes den tidligere
omtalte forskriftsendringen som trådte i kraft i august 2009.

Høst
2007

Vår
2008

Høst
2008

Vår
2009

Høst
2009

27

34

49

43

33

Kilde: Alfsen m. fl.

En klar effekt av RKV-prosjektet er at RKV i langt
større grad enn før oppstart av prosjektet, blir benyttet både for å dokumentere kompetanse og for
tilrettelegge opplæring. Oppsummert er vårt inntrykk at RKV har en positiv innvirkning på elevgrup-
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6.4 Samarbeidsformer og overføringsverdi
av modeller
Et av RKV-prosjektets delmål har vært å etablere
samarbeidsfora mellom skoleverket, NAV, kriminalomsorgen og brukerorganisasjoner. Evalueringen
viser at delprosjektene har ulike erfaringer rundt det
å etablere slike samarbeidsfora ut over det som
likevel ville vært et naturlig samarbeid. I noen grad
er samarbeid etablert og institusjonalisert fra før
med institusjoner som for eksempel NAV. Ved alle
delprosjektene er det er utstrakt samarbeid med
NAV rundt enkeltelever. Vårt inntrykk er likevel at
dette er et samarbeid som langt på vei ville ha foregått i en eller annen form. Det nye er at RKV er etablert som et konkret tiltak og virkemiddel overfor
elevgruppen. I noen grad har prosjektene etablert
samarbeid og/eller kontakt med andre etater og
organisasjoner utenfor fengslene som ressurs- og
kompetansesentre, friomsorg og domskontorer. I
stor grad handler dette om å spre informasjon, noe
som vi finner at prosjektene ser ut til å ha lykkes
med. Spesielt interessant er det når elevinformanter
forteller at de er blitt gjort oppmerksom på RKV av
personer/etater utenfor fengselet.
Som evalueringen har vist, har det ikke utkrystallisert
seg enkelte entydige modeller for hvordan RKV på
en best mulig måte bør benyttes overfor elevgruppen vi her snakker om. Ingen av delprosjektene er
like i forhold til hvordan de plasserer seg på de tre
aksene som ble skissert i kapittel 3. Ingen av delprosjektene har påropt seg nøkkelen til hvordan man
best mulig kan ta i bruk RKV som verktøy overfor
denne elevgruppen.
Likevel skiller prosjektene seg fra hverandre i forhold
til de tre momentene som vi trakk frem i kapittel 3.

Tabell 7: Antall RKV i prosjektperioden

Totalt
ant.
RKV

pens motivasjon og holdninger i forhold til utdanning
og opplæring.





Krav om dokumentasjon
Støtte i forberedelsen til RKV
Overordnet syn på bruk av RKV

Oppsummert kan vi si, for å sette dette på spissen,
at den ideelle form for gjennomføring av RKV overfor
denne gruppen, vil være en modell som har et lavt
krav til dokumentasjon, en høy grad av støtte i forberedelsesfasen til RKV og en RKV-samtale preget av
dialog. I tillegg er det selvsagt viktig å beholde muligheten for individuell tilpasning, da de enkelte i
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elevgruppene har ulike historier og ulike forutsetninger for gjennomføringen.
Oxford Research ser det ikke som sin oppgave å
definere eksakt hvor man bør plassere seg på disse
aksene/modellene, men tillater seg imidlertid å anbefale at man i det videre arbeidet med RKV, og i
vurderingen av overføringsverdien til andre skoler i
kriminalomsorgen, benytter disse aksene/modellene
som utgangspunkt for diskusjonen.

6.5 Konklusjoner, utfordringer og anbefalinger.

Overordnet er Oxford Researchs konklusjon at
man gjennom prosjektet har maktet å etablere
RKV som et verktøy for kompetansekartlegging og tilrettlagt opplæring overfor denne
elevgruppen. Realkompetansevurdering som
verktøy over for denne elevgruppen bør derfor
benyttes og videreutvikles.
I evalueringer er det et avgjørende poeng å forsøke å
finne virkninger eller effekter, av de prosjekter og
tiltak man undersøker, som man med rimelig grad av
sikkerhet kan hevde skyldes tiltaket/prosjektet. Det
vil si de effektene og resultatene som kan knyttes
direkte til det prosjektet/tiltaket som er gjennomført, og som man ikke ville ha oppnådd hvis det ikke
hadde vært for prosjektet/tiltaket.
Et viktig resultatmål i RKV-prosjektet har vært å
prøve ut og etablere RKV som verktøy for kompetansekartlegging og tilrettelagt opplæring overfor elever
innenfor kriminalomsorgen. Et viktig spørsmål i
sluttevalueringen er i hvor stor grad en har oppnådd
disse målene? Kan en se resultater som kan tillegges
prosjektet og hvilken effekt ser dette ut til å ha medvirket til?
Oxford Research konklusjon er at man i stor grad har
lykkes med å etablere RKV som et verktøy for kompetansekartlegging og tilrettelagt opplæring overfor
denne elevgruppen i der prosjektet har vært gjennomført. RKV bør derfor videreføres overfor elevgruppen som helhet.
Bakgrunnen for godt gjennomført prosjekt har vært
fokus på opplæring, informasjonsspredning og trykk
på gjennomføring av RKV. I prosjektet har man gjennomført opplæring av fagkonsulenter, utarbeidet
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rutiner for informasjon og gjennomføring av RKV
overfor elevgruppen. Samlet sett ligger det derfor
godt til rette for at RKV kan være et verktøy i opplæring og rehabilitering av innsatte. Videre spredning
av RKV i opplæringen innenfor Kriminalomsorgen
bør derfor bygge på og dra nytte av de erfaringer
som RKV prosjektet har frembrakt. I tillegg vil vi
fremheve at kompetent prosjektledelse fra Vox har,
slik vi ser det, vært en betydelig suksessfaktor for
prosjektet.
Effekten av prosjektet målt i økning av antall RKV
gjennomført, er imidlertid vanskelig å si noe sikkert
om, da tidsspennet fremdeles er kort. Prosjektet har
medført en kraftig økning i antall gjennomførte RKV
sammenlignet med tiden før prosjektet, men antallet
er likevel relativt stabil gjennom prosjektperioden.
Imidlertid ser vi en lang rekke endringer et ledd før i
evalueringskjeden, nemlig på resultater. Dette dreier
seg om den opprustingen av kompetanse, rutiner og
informasjon som vi helt klart ser har skjedd ved delprosjektene.
Oxford Research er på denne bakgrunn av den oppfatning at RKV-prosjektet har avstedkommet en
rekke nyttige erfaringer, kompetanseheving og suksesskriterier for hvordan RKV på en best mulig måte
kan benyttes effektivt i undervisningsopplegget i
kriminalomsorgen. Prosjektet utgjør således et
kunnskapsgrunnlag for eventuelle beslutninger om
og modeller for RKV som implementeres innen kriminalomsorgen i neste omgang.
RKV-prosjektet synliggjør imidlertid også utfordringer i forhold til å etablere RKV som et nyttig og varig
verktøy overfor elevgruppen. Kriminalomsorgen har
lange tradisjoner og mange ulike yrker representert
blant de ansatte. Fengslene hvor RKV-prosjektet har
vært gjennomført er derfor komplekse organisasjoner hvor endringer skjer sakte. Elevgruppen er krevende og personlige faktorer som rus og livsførsel
kan virke forstyrrende med tanke på opplæring og
rehabilitering. En kritisk faktor er derfor å nå ut med
informasjon om RKV til dem dette kan være aktuelt
for. Prosjektene har derfor hatt et betydelig trykk i å
nå ut med informasjon ut fra den enkle tanke at jo
flere kanaler som drypper inn informasjon til innsatte om RKV, jo mer sannsynlig er det at en får formidlet muligheten. Denne strategien ser vi klare resultater av i den tredje og siste evalueringsrunden. Både
blant ansatte og innsatte ser det ut til at informasjon
om RKV har nådd ut. De fleste vi møter i intervjuer
og samtaler har god innsikt i hva RKV er og hva det
kan bety med tanke på opplæring og dokumentasjon
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av kompetanse. Et spesielt interessant trekk er knyttet til at det i første evalueringsrunde var skolen som
ble fremhevet som informasjonskanal, mens vi i
denne tredje og siste evalueringsrunden ser at kanalene for informasjon er langt mer mangfoldige.
Ved oppstarten av prosjektet hadde også flere av
delprosjektene en stor utfordring knyttet til manglende kompetanse på RKV-metodikk og gjennomføring. Vi ser nå at prosjektene i stor grad har lykkes
med å møte gjennom en omfattende kompetanseheving og kursing av ansatte. Imidlertid har det ikke
medført at alle de som er blitt opplært til fagkonsulenter har fått praktisere som dette i noen særlig
grad. Men det er her ulikheter mellom de forskjellige
delprosjektene. Likevel er det et tankekors at en ikke
i større grad har maktet å involvere ressurspersoner
internt fra institusjonen/fengselet, for eksempel
arbeidsdriften, som kan bistå elever i forberedelse
og gjennomføring av RKV. I noen grad stiller vi
spørsmål med om det er hensiktsmessig å utdanne
egne fagkonsulenter eller om det heller bør utdannes interne ”ressurspersoner/veiledere” som kan
bistå innsatte i RKV-prosesser. I våre drøftinger har
vi pekt på flere forhold hvor vi har innspill og anbefalinger i forhold til bruk av RKV innenfor opplæring i
Kriminalomsorgen. Vi avslutter med å fremheve
noen som vi betrakter som viktige men også gjennomførbare og enkle.


RKV-gjennomføringen ser ut til å fungere best
når elevene får støtte og hjelp i forberedelsesfasen. Elevgruppen ser ut til å behøve betydelig
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grad av ytre motivasjon og støtte for å få gjennomført RKV. Standard bør være at elever som
er besluttet å gjennomføre RKV overfor, får tilbud om læremidler, veiledning og hjelp til å friske opp faglige ord og utrykk.


Elevene oppfatter RKV som et middel til å tenke
fremover. De opplever det derfor ofte frustrerende når de kommer til kort i innhenting av dokumentasjon på kurs, utdanning og erfaring.
Elevgruppen ser i liten grad ut til å dele det synet at RKV kan benyttes som en sosialiserende
faktor (rydde CV, få orden på papirer og lignende). Elevenes fremtidsorientering kan underbygges nettopp ved å fokusere på fremtidige
muligheter som RKV gir. I klartekst betyr dette
at vi ser for oss at RKV ikke i første omgang skal
benyttes som et sosialiserende tiltak, men som
et tiltak for ren kompetansekartlegging og/eller
tilpasset opplæring.



Den samtalebaserte dialogen ser ut til å fungere
best overfor denne elevgruppen når det skal
gjennomføres RKV-samtaler. Elevene forteller
om ulike erfaringer fra selve gjennomføringen
både på godt og vondt. Vi anbefaler derfor at
det utarbeides en enkel veiledning til de fagkonsulentene som benyttes overfor denne elevgruppen. Veiledningen bør peke på noen av utfordringene som elevgruppen har ut i fra skolehistorie, rusproblematikk og lignende. Veiledningen bør redegjøre for noen enkle prinsipper
for
en
dialogbasert
RKV-samtale.
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Vedlegg
Spørreskjema - innsatte
Spørreundersøkelse blant innsatte

Evaluering av realkompetansevurdering i kriminalomsorgen
1. Er du mann eller kvinne?

2. Har du norsk statsborgerskap?

Kvinne

Nei

Mann

3. Fødselsåret ditt:

Ja

4. Hva er ditt fengslingsgrunnlag?

_______

Varetekt
Forvaring
Dom

5. Hvor lang dom soner du?
Under 3 mnd

6. Er du elev ved fengselsundervisningen?
Nei

3-12mnd

Ja

Mellom 1 og 5 år
5 år eller mer

7. Hva er din høyeste fullførte utdanning?
Grunnskole

Videregående

Høyere utdanning

8. Har du tidligere sonet?

9. Kjenner du til realkompetansevurdering?

Nei

Nei

Ja

Ja

10. Fikk du tilbud om realkompetansevurdering før du
startet soningen?

11. Har du fått tilbud om realkompetansevurdering etter du
startet soningen?

Nei

Nei
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Ja

Vet ikke

Ja

Vet ikke
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12. Synes du informasjonen du har fått om realkompetansevurdering var god?
Dårlig

Middels

God

Ikke fått informasjon

13. Fra den dagen du startet soningen, hvor lang tid gikk det
før du fikk tilbud om realkompetansevurdering?
Innen 1 uke

Over 1 uke

Fikk ikke tilbud

Hvis du er realkompetansevurdert vennligst svar på spørsmål 1419, hvis ikke vennligst lever skjema.

14. Synes du de som gjennomførte realkompetansevurderingen
gjorde en god jobb?
Dårlig

Både og

Bra

15. I hvilken grad medførte realkompetansevurderingen at du
selv måtte bidra i gjennomføringen
I liten grad

I middels grad

I stor grad

16. Har du et utdanningstilbud som passer for deg?
Nei

Ja

Vet ikke

17. Ble realkompetansevurderingen brukt for å gi deg et utdanningstilbud som passer deg?
Nei

Ja

Vet ikke

18. Har realkompetansevurdering gjort deg mer motivert for å ta
opplæring/utdanning?
Nei
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Ja

Vet ikke
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19. Tror du at realkompetansevurdering vil gjøre det lettere
for deg å få jobb enn hvis du ikke hadde blitt realkompetansevurdert?
Nei

Ja

Vet ikke

Tusen takk for at du svarte!
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Spørreskjema – ansatte

A.
BAKGRUNNSVARIABLER

A1. Hvilken prosjektgruppe tilhører du?







Østfold (Glemmen vgs./Ravneberget fengsel)
Vestfold (Færder vgs./Berg og Sem fengsel)
Hordaland (Åsane vgs./Bergen fengsel)
Møre og Romsdal (Romsdal vgs./Hustad fengsel)
Sør Trøndelag (Brundalen vgs./Trondheim fengsel)

A2. Hvilken tilknytning til prosjektet har du?








Del av prosjektgruppen
Ansatt i fengselsundervisningen
Ansatt i arbeidsdriften/arbeidsleder
Rådgiver/koordinator i fengsel
Skoleledelsen
Fengselsledelsen

A3. Har du fått informasjon om prosjektet: ”Realkompetansevurdering innafor Kriminalomsorga”?
 Ja
 Nei
A4. Har du i løpet av prosjektet fått økt din kjennskap tilrealkompetansevurdering?






Ingen kjennskap
(Dersom ikke respondenten har kjennskap skal han/hun ikke svare på flere spørsmål. Bilde
med: ”Takk for at du tok deg tid til å svare på spørreundersøkelsen”)
Lite
Middels
God
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B.
BRUK AV REALKOMPETANSEVURDERING

B1. I hvilken grad er realkompetansevurdering blitt et verktøy for å tilrettelegge opplæringen for den enkelte elev?
 Ikke i det hele tatt
 I liten grad
 Verken i stor eller liten grad
 I stor grad
 I svært stor grad
 Vet ikke
B2. I hvilken grad tror du at realkompetansevurdering gjør at innsatte motiveres for utdanning/opplæring?
 Ikke i det hele tatt
 I liten grad
 Verken i stor eller liten grad
 I stor grad
 I svært stor grad
 Vet ikke
B3. I hvilken grad tror du at realkompetansevurdering gjør at innsatte motiveres for jobb
etter soning?
 Ikke i det hele tatt
 I liten grad
 Verken i stor eller liten grad
 I stor grad
 I svært stor grad
 Vet ikke
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C.

OPPFATNINGER/HOLDNINGER OM/TIL PROSJEKTET

C1. Hvordan synes du prosjektet: ”Realkompetansevurdering innenfor Kriminalomsorgen” har vært gjennomført ved din arbeidsplass?








Svært dårlig
Dårlig
Middels
Godt
Svært godt
Vet ikke

C2. I hvilken grad har samarbeidet i prosjektet fungert?
 Svært dårlig
 Dårlig
 Middels
 Godt
 Svært godt
 Vet ikke
C3. Hvor godt synes du gjennomføring av realkompetansevurdering ovenfor innsatte
fungerer hos dere?
 Svært dårlig
 Dårlig
 Middels
 Godt
 Svært godt
 Vet ikke
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C5. Har det lokale prosjektet fått opparbeidet tilstrekkelig kompetanse/opplæring til å
gjennomføre real
kompetansevurdering på en god måte?
 I svært liten grad
 I liten grad
 I middels grad
 I stor grad
 I svært stor grad
 Vet ikke
C6. Har du deltatt på kurs/opplæring i realkompetansevurdering?
 Ja
 Nei
C8. Hvordan synes du prosjektstyringen har fungert?
 Svært dårlig
 Dårlig
 Middels
 Godt
 Svært godt
 Vet ikke
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