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Kompetenceudvikling for RKV/IKV medarbejdere. 
Version 4 
 
 
Formål 

Formålet med uddannelsesforløbet er at professionalisere og kvalificere 
arbejdet med anerkendelse af realkompetencer i alle dets faser: information, 
afklaring, dokumentation, vurdering og anerkendelse. 
Forløbet sigter på at 

• kvalificere arbejdet med anerkendelse af realkompetencer i og på 
tværs af forskellige uddannelseskontekster og brancher, i national og 
international kontekst samt i et uddannelsespolitisk perspektiv 

• udvikle deltagernes kompetencer og færdigheder i kommunikation, 
vejledning, samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og mellem 
uddannelse og arbejdspladser 

• udvikle deltagernes kompetencer i forhold til planlægning og udvikling 
af egen praksis 

 
Indhold 

• Anerkendelse af realkompetencer i et livslangt læringsperspektiv, 
nationale og internationale strategier og lovgivning 

• Uddannelsessystemet og uddannelsessektorer 
• Begreber, metoder og modeller i tilknytning til identifikation, afklaring, 

dokumentation, anerkendelse og vurdering af realkompetencer 
• RKV processens faser og udfordringer for konsulent, vejleder og 

underviser 
• RKV processens faser og udfordringer set fra et arbejdspladsperspektiv. 

Hvordan skabes mening? og hvordan skabes sammenhæng mellem 
RKV processen og fx MUS 

• Institutionel struktur og organisering af arbejdet med anerkendelse af 
realkompetencer, tværinstitutionelt samarbejde og samarbejde mellem 
uddannelser og arbejdspladser 

• Målgrupperne og deltagerperspektivet – motivation og barrierer 
• Vidensformer, læring og læringsmiljø 
• Pædagogiske og didaktiske udfordringer for uddannelserne  
• Vejledning, kommunikation og etik 
• Evaluering og kvalitetssikring, teori og metoder 

 
Form 

Forløbet tilrettelægges med fokus på samspil mellem teori og praksis. 
Deltagernes erfaringer og praksis med realkompetenceprocessen vil blive 
inddraget og danne afsæt for teoretiske perspektiveringer. Deltagernes 
forskellige behov, ideer og ønsker til indhold og form vil så vidt muligt blive 
tilgodeset. 
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Der vil blive arbejdet med cases i plenum og i studiegrupper, og deltagerne 
forventes at bidrage med casematerialer, erfaringer, ideer, problemer og 
opgaver fra egen praksis som undersøges og bearbejdes med korte mundtlige 
og skriftlige oplæg. 
Der udleveres et kompendium til undervisningsforløbet. Kompendiet vil 
indeholde beskrivende, analyserende og teoretiserende artikler af varierende 
sværhedsgrad. 
Deltagerne forventes ved læsning af udleverede tekster at forberede sig til de 
enkelte kursusdage. 
Der tilstræbes en differentieret arbejds- og undervisningsform med henblik på 
at imødekomme deltagere med forskellige erfaringer og uddannelsesmæssig 
baggrund. De enkelte seminardage vil blive tilrettelagt med vægt på variation 
i undervisningen (vekslen mellem oplæg, gruppe- og plenumdiskussioner, 
øvelser og vejledning) og med fokus på deltagernes aktive deltagelse. 
Forløbet gennemføres som et internat over 2 dage med efterfølgende 4 
seminardage.  
 
 

Målgruppe 
Målgruppen for undervisningsforløbet er primært undervisere, vejledere og 
konsulenter, der arbejder med RKV i uddannelsesinstitutioner på alle niveauer 
af uddannelsessystemet. 
Endvidere kan undervisningsforløbet være interessant for undervisere og 
pædagoger inden for forenings- og fritidsarbejde samt konsulenter og 
vejledere inden for beskæftigelsesområdet. 
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Program for uddannelsesforløbet 
 

1. seminadag (internat): 
RKV/IKV – en anden vej til kompetenceudvikling 
Introduktion til centrale begreber og problemstillinger i arbejdet med 
realkompetencevurdering, herunder:  

• Baggrunden og den uddannelsespolitiske dagsorden 
• Lovens rammer og principper 
• Begreber 
• RKV processen, faser og aktører 
• Problemstillinger fra praksis, gennemgående casearbejde startes 

2. seminardag (internat): 
Målgrupperne og deltagerperspektivet 
Hvem søger realkompetencevurdering og med hvilke motiver? 

• Voksne målgrupper 
• Voksnes læring – og modstand mod læring 
• Voksenliv og karriereudvikling 
• Anerkendelse og krænkelse 
• Casearbejde  

3. seminardag: 
Planlægningsmodel for arbejdet med realkompetencer 
Dagen omhandler planlægning af RKV/IKV forløb, kvalitet i arbejdet og 
vejledning igennem processen 

• RKV/IKV processen og dens faser  
• Aktører/interessenter i processen 
• Pædagogiske og didaktiske udfordringer 
• Mål med processen 
• Kvalitet og kvalitetssikring 
• Vejledning, kommunikation og etik 
• Casearbejde og øvelser 

4. seminardag: 
Modeller og metoder til afklaring, dokumentation og vurdering 
Dagen har fokus på præsentation og analyse af samt aktivt arbejde med 
forskellige modeller og metoder til arbejdet med RKV processens faser.  

• CV værktøjer 
• Elektroniske værktøjer 
• Tests  
• Cases 
• Simulering 
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• Den gode samtale 
• Casearbejde 

5. seminardag: 
Den institutionelle forankring 
Hvordan kan skolerne arbejde med RKV internt, hvilke barrierer og 
selvforståelser fremmer eller hæmmer RKV arbejdet 

• Sagsgange og procedurer 
• Roller og ansvar 
• Kvalitet og kvalitetssikring 
• Medarbejdernes kompetenceudvikling 
• Skolekulturen og omverdenen 
• Læringsmiljøer 
• Skoleviden og praksisviden 
• Casearbejde 

6. seminardag: 
Uddannelsessystemet og samarbejdsflader 
Efter- og videreuddannelsessystemets forskellige skoleformer og skolekulturer 

• Uddannelsesområder og uddannelsesformer 
• 3. sektor 
• Kompetenceudvikling i arbejdslivet 
• Samarbejde mellem skoler og mellem skole og arbejdsplads 
• Netværksdannelser 
• Fremlæggelser af casearbejde 
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