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Indledning 
I denne rapport evalueres kompetenceudviklingsforløbet ”Realkompetence – viden og praksis”, som blev 

gennemført i september-november 2010. Kompetenceudviklingsforløbet er gennemført i regi af Statens 

Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK), og udviklet, gennemført og evalueret af Nationalt 

Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR).  SCKK har været sparringspartner på udvikling af 

forløbet, og har nedsat en følgegruppe, der skal kvalificere projektet. Følgegruppen består af 

repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, herunder professionshøjskoler, der har udbudsretten til 

akademiuddannelse i ungdoms- og voksenpædagogik og diplomuddannelserne. 

Den overordnede målsætning med udviklingsforløbet er at bidrage til en professionalisering og kvalificering 

af arbejdet med anerkendelse af realkompetencer i alle dets faser, dvs. opgaver fra den brede opsøgende 

indsats og information, over afklaring og dokumentation, til vurdering og anerkendelse af realkompetencer. 

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er i markedsføringsmaterialet beskrevet som: 

 At kvalificere og professionalisere arbejdet med anerkendelse af realkompetencer i all dets faser 

 At kvalificere arbejdet i og på tværs af uddannelser og sektorer 

At udvikle deltagernes færdigheder og kompetencer 

Forløbet skal med afsæt i erfaringerne, som opsamles i denne evaluering, bidrage til udviklingen af 2 

moduler om anerkendelse af realkompetencer, som kan udbydes på hhv. VVU og Diplomniveau. Deltagelse 

i udviklsforløbet er gratis.  

Målgruppen er vejledere, konsulenter og undervisere, der arbejder med realkompetencer i 

uddannelsesinstitutionerne, inden for AMU, GVU og avu/ gymnasiale fag, VVU og Diplom. Det er også 

undervisere og pædagoger i forenings- og fritidsarbejde. En sekundær målgruppe for forløbet er 

ambassadører på arbejdspladserne (HR-konsulenter/personalekonsulenter, TR, SU, ledere) som skal indgå i 

et professionelt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om planlægning og tilrettelæggelse af 

RKV/IKV. 

Der er gennemført to forløb, et i Århus (vestholdet)og et i København (østholdet). De to hold havde fælles 

opstart på et to-dages seminar (internat), hvorefter hvert hold havde 4 enkelte seminardage. Forløbet 

omfatter således i alt 6 seminardage. 

Evalueringen af uddannelsesforløbene er baseret på 

 Planlægningsnotater og programmer for de enkelte kursusgange 

 Spørgeskemaer udleveret til deltagerne ved forløbets afslutning 

 Telefoninterviews med repræsentanter fra hhv. vestholdet og østholdet 

 Notater fra samtaler med undervisere på forløbet  

 Mundtlige evalueringer på sidste seminardag 

De temaer, der især fokuseres på i evalueringen, er temaer som går igen i svar på åbne spørgsmål i 

spørgeskemaet, samt i telefoninterviewene. 
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“Realkompetence – viden og praksis” – indhold og form 
Kompetenceudviklingsforløbet er tilrettelagt som 6 seminardage (a ca. 7 timers varighed), hvoraf de første 

2 seminardage afvikles som internat med øst-holdet og vest-holdet samlet.  Forløbets indhold og omfang er 

tilrettelagt med sigte på, at det skal fungere som pilotprojekt for udviklingen af kompetencegivende 

moduler på hhv. akademinivaeu og diplomniveau. 

Indhold  

Indholdet i udviklingsforløbet omfatter bredt centrale begreber ifht. RKV/IKV, metoder og modeller i RKV, 

den uddannelsespolitiske kontekst for RKV, deltagerperspektiver, den institutionelle forankring af RKV, 

viden om uddannelsessystemet, samt samarbejdsflader i forbindelse med RKV. Programmet er bygget op 

som følger: 

1. seminardag (internat): RKV/IKV – en anden vej til kompetenceudvikling 

Den uddannelsespolitiske kontekst, lovens rammer og principper, RKV processens faser og aktører 

2. seminardag (internat): Målgrupper og deltagerperspektiv 

Voksenliv og karriereudvikling, voksnes læring, motivation og modstand 

3. seminardag: Planlægningsmodel for arbejdet med realkompetencer 

Aktører og interessenter i processen, pædagogiske og didaktiske udfordringer, vejledning, 

kommunikation og etik. 

4. seminardag: Modeller og metoder til afklaring, dokumentation og vurdering 

CV værktøjer, tests, cases, simulering, samtaler 

5. seminardag: Den institutionelle forankring 

Roller og ansvar, kvalitet og kvalitetssikring, skolekulturer, læringsmiljøer, vidensformer 

6. seminardag: Uddannelsessystemet og samarbejdsflader 

Uddannelsesområder og uddannelsesformer, samarbejde på tværs, samarbejde skole og 

arbejdsplads 

For de enkelte seminardage er der opstillet formål med undervisningen, fx er formålet med 1. og 2. 

seminardag beskrevet som: 

 at give brikker til et overblik over væsentlige problemstillinger, der knytter sig til RKV 

 forståelse for den uddannelsespolitiske kontekst 

 konkret viden om lovgivning, terminologi og begreber 

 viden om og forståelse for problemstillinger, der knytter sig til voksne målgrupper 
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 at etablere arbejdsform og arbejdsmiljø 

Forløbsbeskrivelse med litteraturangivelser til de enkelte seminardage findes som bilag 1. 

 

Form 

Af informationsfolderen om forløbet  fremgår det,  

 At der er fokus på samspil mellem teori og praksis 

 At deltagernes erfaringer inddrages 

 At der er deltagerindflydelse på indhold og tilrettelæggelse 

 At der forventes deltageraktivitet 

 At undervisningen er varieret og differentieret 

 Og at der skal påregnes hjemmearbejde mellem seminardagene 

 

Som forberedelse til hver seminargang har underviserne udarbejdet en drejebog for dagen, hvor indhold, 

arbejdsform og anvendte materialer er beskrevet. Heraf fremgår det samstemmende med ovenstående, at 

der er anvendt arbejdsformer som oplæg med summing, gruppearbejde med udgangspunkt i cases fra de 

forskellige uddannelsesområder, gruppepræsentationer af problemstillinger, gruppearbejde (med 

forskellige bundne opgaver), improviserede oplæg, hjemmeopgaver mm.  

 

Gennemførelse 
50 deltagere var tilmeldt forløbet, 25 på hvert hold. De tilmeldte deltagere fordelte sig på institutionstyper 

således: 

Institutionstype Østholdet Vestholdet I alt 

Erhvervsskoler/Erhvervsakademier 

AMU centre 

13 11 24 

Sosu 4  4 

UC 3 3 6 

VUC 2 2 4 

Folkeoplysning/3.sektor 1 8 9 

UU centre 1  1 

UVM 1  1 

Forsvaret  1 1 

 

I alt 43 deltagere har gennemført uddannelsesforløbet, heraf 23 deltagere på østholdet og 20 deltagere på 

vestholdet. 
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Forløbet blev gennemført som 6 seminardage, hvoraf de første to dage blev afholdt som fælles 

internatseminar for de to hold. Internatet foregik i Odense. De resterende 4 seminardage blev afholdt hhv. i 

VIAs lokaler i Viby for vestholdet og i SCKKs lokaler i Kbh. for østholdet.  

Den samlede undervisningstid var 40 timer. 

 

Forløbet blev planlagt med dobbeltlærerdækning således at mindst en underviser var gennemgående. 

Dette for at sikre kontinuitet i forløbet og for at kunne udnytte et kendskab til deltagerne og deres praksis i 

den løbende justering og tilrettelæggelse af forløbet.  

 

Evaluering 
Ved forløbets afslutning er der udleveret et evalueringsskema til hver af deltagerne. Skemaet omfatter dels 

et spørgeskema med 10 spørgsmål, som besvares på en likert-skala, og dels to åbne spørgsmål, hvor der 

spørges til 

- Hvad var især godt, relevant og interessant og derfor skal gentages en anden gang? Og 

- Hvad var mindre godt eller skidt og derfor ændres til en anden gang.  

Nedenfor opsummeres de temaer, der berøres i de åbne spørgsmål, dvs. de temaer, kursisterne selv har 

valgt at fremhæve i evalueringen, hvorefter besvarelserne af spørgeskemaerne præsenteres. Temaerne fra 

de åbne spørgsmål er ordnet således, at tilkendegivelser af, hvad der er godt, relevant og interessant 

fremstilles først, under overskrifterne ”organisering”, ”oplæg”, ”cases” og ”litteratur”, mens 

tilkendegivelser af, hvad der var mindre godt eller skidt er ordnet under overskrifterne ”studiegrupper”, 

”tid til hjemmearbejde/læsning af litteratur”, ”forskellighed”, ”gruppearbejde” og ”mere fokus på 

færdigheder”.  

 

Hvad var især godt … 

 

”Super tilrettelæggelse med kompetente undervisere, der med humor og faglighed har givet mig meget ny 

viden” (deltager, hold 1). 

 

Udover de konkrete forhold, som kommenteres nedenfor, fremkommer der i materialet en række generelle 

tilbagemeldinger på forløbet, hvor det fremhæves, at forløbet har været ”fantastisk inspirerende”, ”et godt 

kursus”, og én deltager skriver, at hun varmt vil anbefale det til andre.  

Organisering 

Flere af deltagerne peger på det indledende to-dages seminar, som givende, både mht. at lære hinanden at 

kende, og mht. at komme ind i feltet. En deltager beskriver således det to-dages seminar som ”absolut 

nødvendigt”. 

Mange peger på, at det er en styrke ved forløbet, at deltagerne kommer fra forskellige institutionelle 

sammenhænge. Det giver ”langt større indsigt” samt overblik over uddannelsessystemet og andre aktører.  
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Herudover peges der på, at der har været en god dynamik på holdet, og at udveksling af viden mellem 

deltagerne har været med til at gøre forløbet godt. 

Oplæg 

De teoretiske oplæg fremhæves som spændende, relevante og lærerige af de fleste deltagere. Nogle 

fremhæver enkelte oplæg som særligt givende, fx oplæg om den institutionelle forankring samt 

kvalitetssikring, mens enkelte karakteriseres som for langtrukne. Oplæggene tilsammen giver overblik over 

hele processen, og en deltager fra en virksomhed peger på, at indblik i processen, og forståelse af samspil 

mellem aktører gør ham bedre rustet til dialog med uddannelsesinstitutionerne. Ligeledes peges der på at 

samspillet mellem teoretiske oplæg og gruppeopgaver har været givende. 

Cases 

Deltagerne fremhæver arbejdet med caseopgaverne som lærerigt og relevant, og der peges på, at der 

gerne må være endnu flere cases. Fx foreslås det, at forløbet afsluttes med en gruppecase, hvor 

uddannelsesmålene for forløbet bliver testet af. 

Litteratur 

Litteraturvalget fremhæves som godt og relevant. Grundbogen (NVR’s ”Realkompetence – en grundbog”) 

betegnes som god. 

Hvad var mindre godt eller skidt … 

Der er i materialet også et enkelt udsagn om, at der anvendes for meget tid på cases. Én deltager finder, at 

dagene på kurset har været for lange, og uden afveksling mellem arbejdsformer. To deltagere peger på, at 

der er for mange gentagelser undervejs, og én ønsker mere fokus på det internationale perpektiv. En 

deltager gør opmærksom på, at det har været uklart, om der var tale om et kursus eller en del af en 

diplomuddannelse. Den altovervejende kritik af forløbet har dog med studiegrupperne at gøre. 

Studiegrupper 

Studiegrupperne har især været et problem for vest-holdet. Flere deltagere har peget på, at 

studiegrupperne ikke har fungeret, blandt andet fordi der var deltagere der udeblev eller ikke bidrog til 

gruppens arbejde, hvilket gjorde det svært for resten at fastholde motivationen. Nogle deltagere peger på, 

at studiegrupperne bør fjernes helt eller opprioriteres. Der skal ikke afsættes tid til studiegruppearbejde fra 

15 -16, da nogle deltagere så vælger at tage hjem. 

Tid til hjemmearbejde/læsning af litteratur  

I tråd hermed peger deltagerne på, at det er vanskeligt at få tid til studiegruppearbejde, ligesom det er 

vanskeligt at få tid til at læse litteratur. Det foreslås, at der gøres tydeligt opmærksom på, ved udmeldingen 

af forløbet, at den enkelte deltager skal afsætte mere tid end de 6 seminardage, til gennemførelse afdet.  

Forskellighed 

Mens flere deltagere, som nævnt ovenfor, fremhæver det som en styrke vedforløbet, at der er deltagere 

fra forskellige institutionelle sammenhænge, peges der også på, at gruppen af deltagere er for blandet, 

herunder for forskellige til at lave gruppearbejde sammen.  
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Gruppearbejde 

Det fremføres blandt andet som et problem i gruppearbejdet, at der er for mange fortællinger om egen 

praksis og for meget fokus på egen institution. Nogle mener, at der er for meget gruppearbejde, og andre, 

at der er for lidt. Der peges også på, at der er for lidt tid til feed-back på gruppearbejde. 

Mere fokus på færdigheder 

Nogle deltagere fremhæver, at der er for meget fokus på praksis, mens flere mener, at der er for lidt fokus 

på praksis, og herunder på erhvervelse af færdigheder. 

 

Opsummerende peges der således på de teoretiske oplæg, anvendelsen af cases samt den valgte litteratur, 

som forløbets styrker, mens studiegruppearbejde samt tid til studiegruppearbejde og læsning, fremhæves 

som svagheder ved det. 

Spørgeskemaet 

I nedenstående skemaer er besvarelserne fra spørgeskemaerne gjort op for hhv. vestholdet og østholdet, 

med en angivelse af gennemsnit i højre kolonne. Resultaterne skal læses med et vist forbehold, da der ikke 

er foretaget statistiske tests, ligesom det er diskutabelt, hvad et gennemsnit repræsenterer.  Tallene kan 

dog samlet tjene til at illustrere, at deltagerne i store træk vurderer de forskellige elementer af kurset til at 

være ”over middel”, hvor middel svarer til 4. Jf. ovenstående besvarelser af de åbne spørgsmål, 

understøtter vestholdet besvarelser den positive opfattelse af seminarets oplæg (5,4), samt fagligt udbytte 

og indfrielse af læringsmål (5,2 og 4,9). At det især er på vestholdet, at studiegrupperne ikke har fungeret, 

afspejler sig i besvarelserne af spørgeskemaet på den måde, at østholdet vurderer studiegruppernes 

betydning for understøttelse af læring til 4,8, mens vestholdets vurdering er på 3,8. Vestholdets vurdering 

af studiegruppernes betydning er det eneste element, der spørges til, der vurderes til ”under middel”.  At 

der har været delte meninger om udbytte af case- og gruppearbejde afspejles i spørgeskemaet ved, at det 

er den variabel som har den største spredning i besvarelserne, både for vest- og østholdet. Svarene på de 

åbne spørgsmål indikerer, at det er casearbejder, der er i højere grad vurderes at understøtte læring, mens 

det er gruppearbejde, der i mindre grad vurderes at understøtte læringen (og at der altså svares på to 

forskellige forhold i spørgsmålet). Deltagernes vurdering af tilfredshed med forløbet samlet set er på hhv. 

5,2 (vest) og 5,1 (øst), og afspejler, at deltagerne overordnet set har været meget tilfredse med forløbet. 
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Østholdet 1 2 3 4 5 6 7 - n gns 

I hvilken grad har forløbet 
været fagligt udbytterigt for 
dig? 

 1 1 9 1 4  1 17 4,4 

Vurderer du, at forløbet som 
helhed har levet op til de 
læringsmål, der er 
formuleret? 

   5 6 3 2 1 17 5,1 

Vurderer du, at forløbet som 
helhed har levet op til dine 
forventninger? 

 1  5 10 1   17 4,6 

I hvilken grad vurderer du, at 
seminareres oplæg har 
understøttet din læring? 

  1 4 8 3  1 17 4,8 

I hvilken grad vurderer du, at 
gruppearbejder/casearbejder 
har understøttet din læring? 

 1 2 4 4 4 1 1 17 4,7 

I hvilken grad vurderer du, at 
studiegruppearbejde har 
understøttet din læring? 

 2 1 4 2 5 2 1 17 4,8 

I hvilken grad vurderer du, at 
den valgte litteratur har 
været relevant for dig? 

 1  6 7 2  1 17 4,6 

I hvilken grad vurderer du, at 
information og vejledning har 
været i orden for dig? 

 1 1 4 6 1 1 3 17 4,6 

I hvilken grad har du fået 
udvidet dit netværk om RKV? 

2 1 1 5 5 1 1 1 17 4,1 

I hvilken grad er du samlet 
set tilfreds med forløbet? 

  2 2 6 6 1  17 5,1 

Tabel 2. Østholdets vurdering af forløbet. 1 = slet ikke, 7 = i høj grad og 0 = ikke besvaret (n = antal 

besvarelser). 
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Tabel 1. Vestholdets vurdering af forløbet. 1 = slet ikke, 7 = i høj grad og 0 = ikke besvaret (n = antal 

besvarelser). 

 

Vestholdet 1 2 3 4 5 6 7 - n Gns 

I hvilken grad har forløbet 
været fagligt udbytterigt for 
dig? 

  1 5 3 5 3  17 5,2 

Vurderer du, at forløbet som 
helhed har levet op til de 
læringsmål, der er 
formuleret? 

  3 5 2 2 5  17 5,1 

Vurderer du, at forløbet som 
helhed har levet op til dine 
forventninger? 

  2 7 2 3 3  17 4,9 

I hvilken grad vurderer du, at 
seminareres oplæg har 
understøttet din læring? 

   5 4 5 3  17 5,4 

I hvilken grad vurderer du, at 
gruppearbejder/casearbejder 
har understøttet din læring? 

 2 3 2 4 5 1  17 4,6 

I hvilken grad vurderer du, at 
studiegruppearbejde har 
understøttet din læring? 

 4 3 4 3 2  1 17 3,8 

I hvilken grad vurderer du, at 
den valgte litteratur har 
været relevant for dig? 

  1 2 3 6 4 1 17 5,6 

I hvilken grad vurderer du, at 
information og vejledning har 
været i orden for dig? 

  1 2 4 6 4  17 5,6 

I hvilken grad har du fået 
udvidet dit netværk om RKV? 

 3 2 2 4 4 2  17 4,6 

I hvilken grad er du samlet 
set tilfreds med forløbet? 

  1 6 1 7 2  17 5,2 
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Anbefalinger 
Opsummerende peger evalueringen på: 

 overordnet set vurderer deltagerne, at forløbet indfrier såvel forventninger som læringsmål 

 at de teoretiske oplæg, anvendelsen af cases samt den valgte litteratur fungerer hensigtsmæssigt 

 I forhold til den videre udvikling af forløbet til kompetencegivende moduler på hhv.akademi- og 

diplomniveau, bør det overvejes  

 Om studiegruppearbejdet skal afskaffes eller opprioriteres. Dersom det skal opprioriteres anbefales 

en mere central placering inden for rammerne af seminardagene, og at der ved starten gøres 

opmærksom på, at studigruppearbejde er centralt og tager tid.  

 Der bør informeres tydeligt om forventninger til tidsforbrug, udover de 6 seminardage, såvel til 

studiegruppearbejde som til læsning af tekster.   

 Mht. gruppearbejde og deltagernes forskellighed, kunne man overveje, om det er muligt, på den 

ene side at fastholde deltagernes forskellighed mht. institutionel forankring, men der hvor det er 

relevant, at etablere arbejdsgrupper med deltagere fra samme uddannelsesniveau. 

 At opprioritere øvelser og arbejde med redskaber med henblik på at styrke deltagernes 

færdighedsudvikling 

 

Undervisernes refleksioner over evalueringen og opsamling af punkter med 

henblik på gennemførelse af næste forløb. 
Evalueringen afspejler, at forløbets formål om at kvalificere og professionalisere arbejdet med 

realkompetencer overordnet er indfriet. Supplerende til dette billede kan vi fremhæve, at deltagernes 

fremlæggelser i forbindelse med studiegruppearbejdet for størstedelens vedkommende viste indsigt i 

området, helhedsforståelse og overblik over RKV dagsordenens politiske, institutionelle og individuelle 

rammesætning. Det er i denne forbindelse væsentligt at fremhæve, at flere af deltagerne både selv har 

givet udtryk for og igennem deres fremlæggelser vist, at indblik i andre uddannelsessektorers arbejde med 

RKV har inspireret og bidraget til en helhedsforståelse. 

Evalueringerne, såvel de skriftlige som de mundtlige samt løbende kommentarer og tilkendegivelser fra 

deltagerne, viser også, at der har været meget forskellige ønsker til og forestillinger om forløbets indhold 

og form. Vi har i oplægget til forløbet lagt op til, at deltagelse og gennemførelse kunne ske på flere 

niveauer således at man efterfølgende ville kunne søge RKV på hhv. et akademi- eller et diplomniveau. Vi 

har i vores valg af litteratur bestræbt os på at lave denne differentiering ligesom vi med oplæggene har 

forsøgt at ramme forskellige forudsætninger hos deltagerne. Det er naturligvis ikke lykkedes lige godt, men 

det er vores spinkle håb at netop denne problemstilling kan blive synlig i forløbet og være med til at sætte 

fokus på en central problematik i forbindelse med realkompetencevurdering: hvordan får vi øje på og 

hvordan vurderer vi deltagernes kompetencer og læringsbehov og –potentialer. I et kommende forløb vil vi 

i højere grad søge at inddrage deltagernes egne erfaringer i casearbejde. Hvis deltagerne selv skal levere 
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cases og kvalificere deres virke med udgangspunkt i egen praksis vil der være flere muligheder for at 

arbejde differentieret. 

Dette leder over i en anden væsentlig problemstilling, som træder tydeligt frem af evalueringerne, nemlig 

spørgsmålet om studiegruppearbejdet og deltagernes tidsforbrug i forbindelse med deltagelse i forløbet. I 

et kommende forløb vil vi lave tydeligere rammer for studiegruppearbejdet og tidligt sikre os en 

forventningsafstemning (kontrakt) omkring dette arbejde. Studiegruppearbejdet kunne afsluttes med 

fremlæggelse og aflevering af et skriftligt produkt, som afspejler en undersøgelse og udvikling af egen 

praksis. Et skriftligt produkt vil også komme deltagerne til gode ved en evt. fremtidig 

realkompetencevurdering. Studiegruppearbejdet skal søges integreret i dagens øvrige program og temaer. 

Endelig mener vi, at der er behov for at opprioritere arbejdet med udvikling af deltagernes færdigheder i 

anvendelse af forskellige metoder og værktøjer. Deltagerne kunne eksempelvis arbejde systematisk med 

Min Kompetencemappe gennem hele forløbet og man kunne overveje et fast indslag ”Dagens værktøj”. 
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Bilag: 

Rammeplan for Realkompetencer – viden og praksis 

1. og 2. seminardag, 2. og 3. september, fælles dage i Odense  

Formål:   

 At give brikker til et overblik over væsentlige problemstillinger, der knytter sig til RKV 

 Forståelse for den uddannelsespolitiske kontekst 

 Konkret viden om lovgivning, terminologi og begreber 

 Viden om og forståelse for problemstillinger, der knytter sig til voksne målgrupper 

 At etablere arbejdsform og arbejdsmiljø 

1. seminardag: ”RKV/IKV – en anden vej til kompetenceudvikling” 

 det faktuelle (lovgivning, udbredelse, skoletyper)  

 uddannelsessystemet og den uddannelsespolitiske dagsorden, LLL nationalt og internationalt 

 RKV processen og præsentation af forskellige syn på processen 

 Erfaringer og problemstillinger fra deltagernes uddannelsesfelter 

 Udpegning af fælles temaer/problemstillinger på tværs af felter  

 Indledende arbejde med egne kompetencebeskrivelser 

Litteratur: 

Aagaard m.fl: Anerkendelse af realkompetencer – en grundbog, udkommer på forlaget Systime medio september 

2010, kapitel 1: Om anerkendelse af realkompetencer – baggrund, principper og begreber (ligger i konferencen) 

Christian Helms Jørgensen: Hvorfor er realkompetence og validering kommet den nordiske dagsorden? In: 

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler, www.nordplusonline.org 

Jens Bjørnåvold: The Potential Impact of The European Qualifications Framework (EQF) On Systems For Validation 

of Non-formal And Informal Learning In:Duvekot m.fl (red.) Managing European Diversity in Lifelong Learning 

(ligger I konferencen) 

Ulla Nistrup og Anne Lund: Anerkendelse af realkompetencer – udbredelse, barrierer og gældende praksis, NCK 

rapport (udleveres på seminaret) 

Judy Harris: Introduction and overview of chapters In: Anderssson & Harris (edit.): Re-theorising the Recognition of 

Prior Learning, Niace 2006 (ligger i konferencen) 

2. seminardag: ”Målgrupper og deltagerperspektiv” 

 Voksenliv og karriereudvikling 

 Læring, motivation og modstand – anerkendelse og krænkelse 

 Casearbejde med forskellige persontyper – fokus på hvilke behov forskellige målgrupper eller 

typer kunne have i forhold til rkv processen, vejledning  

 Etablering af studiegrupper og introduktion til portfolio 

 Formulering af ønsker/forventinger til uddannelsesforløbet 

http://www.nordplusonline.org/
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Litteratur: 

Knud Illeris: Kompetence, læring og uddannelse In: Nordisk Pedagogik, nr. 2, 2009 (ligger i konferencen) 

 

Britta Nørgaard: Axel Honneth og en teori om anerkendelse In: Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 16, 2005 (ligger i 

konferencen) 

 

Knud Illeris: Læring og livsforløb In: Læring, 2007 (ligger i konferencen) 

 

Jette Larsen: Jeg skal have papir, på det jeg har været i mange år In: Fokus på RKV nr. 3 

http://www.nvr.nu/files/Fokus%20paa%20RKV/Fokus_3_nvr_web%5B1%5D.pdf 

 

Steen Høyrup mfl.: Motivation og læringsform, NCK rapport februar 2009 

http://www.dpu.dk/everest/Publications/Subsites/NCfK/Resultater/20090226142648/CurrentVersion/Litteraturs

tudie,%20unders%c3%b8gelse%201.2%20februar%202009.pdf 

 

3. seminardage, 22. og 23. september: ”Planlægningsmodel for arbejdet med realkompetencer” 

 

Formål: 

 Forståelse for rkv som proces, for deltageren og for vejlederen/uddannelsesinstitutionen 

 Viden om aktører og interessenter i processen 

 Viden om og forståelse for vejledningsfaglige og -teoretiske problemstillinger 

 Træning i vejledningsmetoder 

Indhold: 

 Forskellige modeller for tilrettelæggelse af processen, træfpunktet 

 Praksisviden og skoleviden, teori/praksis  

 Vejledningsfaglige og –teoretiske problemstillinger 

 Etiske retningslinjer for rkv arbejdet (kvalitetskodeks) 

 Pædagogiske og didaktiske udfordringer – udpegning ud fra cases 

 Studiejournal/portfolio 

Litteratur: 

Rie Thomsen og Randi Jensen: Realkompetenceprocessen i et helhedsperspektiv (ligger i konferencen) 

 

Andreas Fejes og Per Andersson: Recognising Prior Learning: Understanding the Relations Among Experience, 

Learning and Recognition from a Constructivist Perspective (ligger I konferencen) 

 

Rapport fra ? med et godt afsnit som introducerer til voksenvejledningsfeltet, jeg har den hjemme… 

 

Christian Helms Jørgensen: Læringsmiljøer og samspillets læreprocesser In: Læring i et spændingsfelt mellem 

uddannelse og arbejde, LLD 2004 (ligger i konferencen) 

 

Tone Saugstad: Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv In: Karin Anna Petersen (red.): Praktikker i erhverv og 

uddannelse, Frydenlund 2004 (ligger i konferencen) 

4. seminardage, 6. og 7. oktober: Modeller og metoder til afklaring, dokumentation 

http://www.nvr.nu/files/Fokus%20paa%20RKV/Fokus_3_nvr_web%5B1%5D.pdf
http://www.dpu.dk/everest/Publications/Subsites/NCfK/Resultater/20090226142648/CurrentVersion/Litteraturstudie,%20unders%c3%b8gelse%201.2%20februar%202009.pdf
http://www.dpu.dk/everest/Publications/Subsites/NCfK/Resultater/20090226142648/CurrentVersion/Litteraturstudie,%20unders%c3%b8gelse%201.2%20februar%202009.pdf
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og vurdering 
 

Formål: 

 Kendskab til forskellige modeller og metoder til dokumentation og vurdering 

 Kendskab til teorier om kompetencebegrebet 

 At kunne begrunde og argumentere for sine valg af metoder 

Indhold: 

 Kompetenceforståelser  

 Folkeoplysningens redskab(er) 

 De brede og de snævre dokumentationsmetoder 

 Erfaringslæring, eksemplaritet og learning by doing  

 Afprøvning af forskellige dokumentations og vurderingsmetoder 

 Casearbejde med begrundelse for valg af metode 

 Studiejournal/portfolio 

Litteratur: 

Herman, Stefan (2005): Kompetencebegrebets udviklingshistorie – mellem håndsæbe og stål. In: Tidsskriftet 

KVAN, nr. 71, 25. årgang. (ligger i konferencen) 

 

Anne Marie Dahler-Larsen, Niels Larsen og Ellen Enggaard: Dokumentation af realkompetencer – kan man det? In: 

Fokus på RKV nr. 1 (downloades på www.nvr.nu) 

Aagaard m.fl: Anerkendelse af realkompetencer – en grundbog, udkommer på forlaget Systime medio september 

2010, kapitel 9: Realkompetencer erhvervet i 3. sektor  

Agnethe Nordentoft: Tredje sektor og realkompetence In: Antologien (ligger i konferencen dersom bogen endnu 

ikke er udkommet) 

 

5. seminardage, 3. og 4. november: Den institutionelle forankring 

Formål: 

 Kendskab til teorier om og forståelse for kvalitetsbegrebet 

 Forståelse for organisationskultur/skolekulturer 

 Viden om strategisk kompetenceudvikling 

 Forståelse for didaktiske udfordringer for uddannelserne 

Indhold: 

 Kvalitetsbegrebet 

 Organisationskultur og organisationsudvikling 

 Økonomiske rammer og barrierer 

 Behov for kompetenceudvikling 
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 Samarbejde i organisationen om opgaven (ledelse, administration, fagpersoner og vejledere) 

 Læringsmiljøer og didaktiske udfordringer 

 Studiejournal/portfolio 

Litteratur: 

Niels Henrik Helms: Realkompetence – mere end en didaktisk udfordring In: Fokus på RKV nr. 1 (kan downloades 

på www.nvr.nu) 

 

CEDEFOP: European Guidelines for Validating Non-formal And Informal Learning (kan downloades på 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx) 

 

Aagaard m.fl: Anerkendelse af realkompetencer – en grundbog, udkommer på forlaget Systime medio september 

2010, kapitel 7: Kvalitet i anerkendelse af realkompetencer  

 

6. seminardag, 17. og 18. november: Uddannelsessystemet og samarbejdsflader 

Formål: 

 Kendskab til teorier om og forståelse for netværk 

 Viden om og forståelse for samspil mellem uddannelse og arbejdsmarked 

 Etablering af netværk 

Indhold: 

 Netværk 

 Teorier om samspillet mellem uddannelse og arbejde 

 Fremlæggelse af portfolio og handleplaner 

 Etablering af netværk 

Litteratur: 

2 artikler af hhv Steen Høyrup og Niels Henrik Helms om transfer i antologien 

Bjarne Wahlgren: Transfer mellem uddannelse og arbejde (kan downloades på 

http://dpu.dk/everest/Publications//subsites/ncfk/resultater/20100324145929/currentversion/wm_ncfk_transfe

r%20dk-uk%2028s%20web2.pdf) 

Svensson, Jakobsson, Åberg, (2001): Utviklingskraften i nätverk – om lærende mellan företag. Santérus Förlag, 

Stockholm især kap 3. Om Udviklingsnetværk og læreprocesser. (ligger i konferencen) 

Aagaard m.fl: Anerkendelse af realkompetencer – en grundbog, udkommer på forlaget Systime medio september 

2010, kapitel 8: Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsliv  

 

http://www.nvr.nu/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/5059.aspx

