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Introduktion om vidensgrundlag for udvikling af kompetenceattest samt 

principper for processen for synliggørelse af kompetencer 

 

Udredning af viden om validering i 2016 
I Yggdrasil ønsker vi at synliggøre og dokumentere kompetencer, som man har tilegnet sig, især i 

arbejdslivet eller fritidslivet og som man ikke har papir på. Målgruppen for kompetenceattesten kan fx 

være arbejdsløse, ufaglærte, flygtninge, indvandrere eller andre grupper af mennesker, der ikke har en 

kompetencegivende uddannelse fra Danmark, Norge eller Sverige. 

Projektet anlægger et bredt fokus på betydningen af, at enkeltpersoner kan få kortlagt og anerkendt deres 

reelle kompetencer. Fordele og udbytte med anerkendelse af reelle kompetencer retter sig mod såvel 

muligheden for merit i uddannelsessystemet for en tilsvarende uddannelse og mod muligheden for at 

modsvare de kompetencer, som skandinaviske virksomheder efterspørger, uanset om der ligger en formel 

uddannelse bag. 

Det er derfor en helt central indsats i projekt Yggdrasil at udvikle en kompetenceattest, som dokumenterer 

personens samlede – også ikke formelt anerkendte kompetencer - erhvervet i et livslangt perspektiv. 

Udredningens genstandsfelt 
Som en indledende aktivitet i Yggdrasil, er der gennemført en udredning om valideringspraksis, herunder 

erfaringer og udfordringer med det særlige fokus at identificere, hvordan validering indgår som et element i 

forhold til sysselsætning / beskæftigelse i Norge, Sverige og Danmark. 

Formålet med udredningen har været at etablere en interregional viden som det koordinerede afsæt for 

udformningen af kompetenceattesten samt for udvikling af aktørers samspil om validering på regionalt og 

lokalt niveau i valideringens forskellige faser. 

Udredningen omfatter validerings politik og praksis i de tre regioner, beskrevet og vurderet i henhold til 3 

niveauer:  

Makroniveau: informationer om national lovgivning og initiativer 

Mesoniveau: informationer om regionale strategier og initiativer for at implementere og forankre 

lovgivning og politiske strategier 

Mikroniveau: information om den lokale praksis for kortlægning og vurdering af realkompetencer i et 

beskæftigelses-/sysselsætningsperspektiv. 

Anvendte begreber 
Udredningen har afdækket forståelser i relation til følgende nøglebegreber, som ligger til grund for 

projektets videre udviklingsarbejde med både kompetenceattest og model og metoder til et kvalificeret 

aktørsamspil omkring personens realkompetencevurdering.  

Et udvalg af disse nøglebegreber defineres nedenfor. 

Kompetence: med afsæt i forskellige kompetencedefinitioner, anvender vi den forståelse af begrebet 

kompetence, at det indeholder et videns-, handlings-, kontekst- og personaspekt. Endvidere er vi optaget af 

den forståelse af Kompetencebegrebet, at det indeholder personens evne til at håndtere aktuel og 

fremtidig praksis inden for et givet felt. 
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Validering: Der bruges ikke samme begreber om validering i de tre skandinaviske lande. I Danmark og 

Norge er der fokus på de ’reelle kompetencer’ som er alle de kompetencer en person har, uafhængigt af 

om kompetencerne er udviklet i en formel/ikke-formel uddannelse eller gennem uformel (informel) læring i 

arbejdslivet, i fritiden eller hverdagen. I overensstemmelse med denne forståelse bruges begrebet 

’realkompetanse’ i Norge og ’realkompetence’ i Danmark. Disse realkompetencer kan anerkendes og 

vurderes i forhold til det formelle uddannelsessystem i en struktureret proces.  

I Sverige bruges begrebet ’validering’ med fokus på processen, hvor kompetencer kan erkendes, 

dokumenteres, bedømmes og anerkendes. 

I Yggdrasil projektets danske del af udviklingsarbejdet med kompetenceattest og aktørsamspil bruges 

begrebet anerkendelse af realkompetencer om den samlede proces, som indeholder identifikation, 

dokumentation, vurdering og anerkendelse. 

Valideringsprocessen: Når der tales om valideringsprocessen, kan der være forskel på, om der tales 

snævert om selve kortlægnings- og vurderingsprocessen, eller om der også tales om den brede afklarende, 

den vejledende og den bedømmende proces, der tit går forud for den snævre kortlægning og vurdering, og 

som er målrettet konkrete (uddannelses-)mål og krav.  

En model for den samlede valideringsproces: Yggdrasil projektets udvikling af kompetenceattesten sker 

med afsæt i en model, som er udarbejdet af det danske Undervisningsministerium i 2010 (se næste side).  

I modellen forstås arbejdet med validering som en samlet proces, hvori indgår både den brede afklaring og 

den mere snævre og målrettede kortlægning og vurdering. 

Modellen er valgt, fordi den inkluderer et beskæftigelsesperspektiv, idet den afklarende del af processen 

tager afsæt i beskæftigelsesønsker og en fremtidig jobprofil. Denne del af processen anlægger et divergent 

syn i kortlægningen, idet der i denne første del ønskes en bred afdækning af alt det, personen kan og ved 

på en forudsætningsløs måde.  

Den brede kortlægning kan danne grundlag for en bred bedømmelse af personens kompetencer fx i forhold 

til en fremtidig beskæftigelse. Denne dokumentation af alle personens kompetencer har ofte en uformel 

status. I forlængelse af den brede afklaring og bedømmelse kan der identificeres en mulig 

jobprofil/identitet og/eller et uddannelsesmål. Derved åbnes der for en afgrænset og snæver kortlægning 

med et konvergent syn på bedømmelse af realkompetencerne, idet dette sker i forhold til konkrete og 

afgrænsede mål og krav i uddannelser og brancher. Denne bedømmelse sker med henblik på at få et 

formelt bevis for tidligere uformelt/ ikke-formelt tilegnede kompetencer og/ eller at få adgang til en formel 

uddannelse eller et anerkendt jobområde.  

Af modellen fremgår det endvidere, at forskellige aktører kan være involveret i de forskelige faser af 

arbejdet med realkompetencer, lige fra virksomheder, brancher, kommunale institutioner, faglige 

organisationer, jobcentre, vejlednings-/karrierecentre og uddannelsesinstitutioner.   
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Barrierer og dilemmaer, knyttet til et samspil på tværs af sektorer og institutioner 
Udredningen har afdækket, at der, trods udbredt og omfattende valideringspraksis i de tre skandinaviske 

lande med gode resultater og betydelige potentialer for den enkelte borgers udnyttelse af sine synliggjorte 

kompetencer, også eksisterer barrierer, som i nogen grad begrænser både den konkrete valideringspraksis 

og en nyttiggørelse af valideringsresultaterne. Sådanne begrænsninger ses ofte at være knyttet til 

overgange i borgerens samlede valideringsproces. 

Eksempler herpå er: 

- I strategier på de regionale niveauer (Meso-niveauet), ønskes i alle tre lande et øget fokus og 

samspil mellem uddannelse og beskæftigelse, herunder brug af validering for at sikre de rette 

kompetencer og kompetenceniveauer blandt borgerne 

- Partnerskaber, netværk og organisationer har tilsyneladende været svaret på at skabe synergi og 

samspil mellem uddannelses- og beskæftigelsesområdet i de tre regioner, men eksempler viser, at 

det ikke helt lykkes. 

- I ingen af de tre lande ses det, at partnerskaber, netværk eller organisationer rummer praktisk 

samspil om sagsbehandlingen på tværs af beskæftigelsesområdet og validerings-

/uddannelsesområdet på anden måde end samspil fra sag til sag. 

- Det viser sig vanskeligt at forene de to sektorers forskellige formål og funktioner, når det kommer 

til det konkrete samarbejde i processen med borgeren. Oftest står den bevilgende myndighed 

øverst i samarbejdet, hvor der opstår et hierarki i samarbejdet. Andre aspekter som øger risikoen 

for manglende samarbejde tilskrives forskellige logikker og vidensbaser inden for sektorerne. 

- Dette kan have som konsekvens, at borgeren skal flytte sig mellem de forskellige sektorer, 

institutioner og kontorer. Det betyder dels lange processer for borgeren dels mødet med 

forskelligartede processer og værktøjer til kortlægningen, fordi informationer og dokumenter ikke 

bruges på tværs af sektorer og institutioner. 
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- Den samlede proces frem til en validering kan i tid og antal kontakter, møder mv. variere meget, 

som kommer til udtryk ved, at personer ’pendler’ frem og tilbage mellem beskæftigelses- og 

uddannelsesinstitutioner, mellem vejledere og sagsbehandlere. Det giver delprocesser i 

kortlægningsarbejdet, som ikke har gyldighed og værdi ud over de institutioner, hvori de er 

foregået. 

- Der er en begrænset tillid til andres kortlægninger (og valideringer), hvorfor de kun sjældent bruges 

på tværs af sektorer og institutioner 

- I værste fald risikerer borgeren at stå med uafsluttede forløb, hvis denne ikke når hele vejen til 

uddannelse eller ansættelse i job. 

- I alle de tre lande har udlændinge og nyankomne særlige udfordringer, fordi sprog er en vigtig 

forudsætning for at kunne bevæge sig videre eller rundt i systemerne. 

 

Barrierer og dilemmaer knyttet til brugen af værktøjer i kompetencekortlægning 
Brugen af værktøjer til kompetencekortlægningen udgør endvidere en barrierer og dilemmaer for 

borgerens kortlagte kompetencer, på den måde en relativt lav anvendelsesgrad for de samme værktøjer og 

kriterier for anvendelse af disse får et negativt udslag på troværdighed og legitimitet på tværs af sektorer 

og institutioner. 

Eksempler herpå er: 

- Resultater af de brede kortlægninger i beskæftigelsesområdet bruges sjældent i 

uddannelsesområdets kortlægningsarbejde. 

- Screeningsresultater af sprogkundskaber bruges ikke på tværs af sektorer  

De forskellige kortlægningsdokumenter har sjældent en legitimitet på tværs af institutioner og 

sektorer med mindre, der er anvendt eksplicitte og anerkendte standarder for vurderingen. 

- Der er en udbredt brug af borgerens selvvurderinger i begge sektorer, men der knytter sig et 

legitimeringsproblem til de subjektive vurderinger. 

- I forhold til en tværgående anvendelse af vurderingsresultater, konstateres der ofte tvivl om de 

vurderinger, der foretages i uddannelsessektoren, hvilket måske kan hænge sammen med, at 

vurderingskriterierne ikke er tilstrækkeligt eksplicitte hos de forskellige bedømmere. 

- Valideringen i uddannelsessammenhænge synes at have primært fokus på teoretisk, eksplicit viden 

snarere end på praksisviden fra en arbejdserfaring. Dette ses også i den begrænsede brug af 

afklaringsfasens brede kortlægning. 

- En del af det indledende kortlægningsarbejde i både beskæftigelses- og valideringssystemet er 

overladt til borgeren selv med hjælp fra forskellige digitale redskaber, som er tilgængelige via 

internettet. Redskaberne kræver, at borgeren kan sætte ord på sine kompetencer, hvilket kan være 

en krævende, kompleks proces for nogen. 

- Støtte og dialog i denne proces kan være begrænset af tid og ressourcer. 

- For udenlandske borgere ses der ofte problemer omkring manglende dokumentation for 

uddannelse. Dette – og vurderinger, som foretages inden for brancheuddannelse og –områderne 

betyder, at det kan være næsten umuligt at få anerkendt visse uddannelser og arbejdserfaringer fra 

hjemlandet. Det gælder særligt ift byggeteknikker, madlavningstraditioner eller 

hårklipningsteknikker. Dermed bliver sådanne kompetencer ikke set som en ressource hos 

personen. 
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Potentialer 
Men udredningen viser også eksempler på, at der er et potentiale for at styrke den grænseoverskridende 

anvendelse og nyttiggørelse af borgerens kortlagte kompetencer evt. ved at anvende sektor- og 

institutionsspecifikke metoder og redskaber i kombination. 

Eksempler herpå er:  

- Der er set få eksempler på, at virksomheder kortlægger medarbejderes praktiske kompetencer. Her 

er et uudnyttet potentiale for også at styrke dette fokus i det samlede kortlægningsarbejde – i både 

beskæftigelsesområdet og i validerings- /uddannelsesområdet.  

- Selvvurdering anerkendes som en velegnet metode til at styrke borgerens erkendelse af egne 

kompetencer og betragtes hermed som en god metode i kortlægningen, når den anvendes i dialog 

med og som supplement til andre metoder.   

 

 

Anbefalinger for udvikling af kompetenceattest 
På baggrund af udredningen er der formuleret anbefalinger for udvikling af et dokument for borgerens 

dokumenterede kompetencer, som støtter borgeren i at realisere det dokumenterede 

kompetencepotentiale som et afsæt for karriere og uddannelse. I projektet opereres der med en 

Kompetenceattest, som udfyldes kontinuerligt i borgerens liv, omfattende alle dokumenterede 

kompetencer, som borgeren har opnået og fortsat opnår i sit liv.  

Det overvejes, som en arbejdstitel, at arbejde med et Livs-CV. Denne arbejdstitel er foreslået af den danske 

følgegruppe for Yggdrasil. 
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Principper for det kontinuerlige Livs-CV / Kompetenceattest 

Formål med kompetenceattesten 
I Yggdrasil projektet, vil vi udvikle et nyt redskab – en kompetenceattest – som synliggør og legitimerer 

reelle kompetencer. Gennem projektet vil vi udbrede viden om, hvordan man synliggør kompetencer, som 

personen har tilegnet sig i fx arbejdslivet. Vi vil desuden etablere et tværnationalt samarbejde mellem 

aktører, der har opgaver med validering. Midlet er etablering af et blivende samarbejde mellem de centrale 

aktører, der arbejder med at sikre kompetent arbejdskraft. Med en bedre valideringsindsats vil vi medvirke 

til at styrke de udsattes ’employability’ og den samlede beskæftigelse i de involverede lande. 

Kompetenceattesten er et Livs CV, der kortlægger kompetencer fra forskellige sammenhænge og 

kontekster. Det er et Livs CV, der kan bruges i forskellige sammenhænge og gøres til genstand for 

vurderinger.  Livs CV’et har til formål at kortlægge personens samlede, reelle, kompetencer, - i første 

omgang uden et fokus på vurderingen af de kortlagte kompetencer. Denne del af kortlægningen vil være 

båret af en divergent tilgang.  

 

Aftagere for kompetenceattesten 
Aftagerne for kompetenceattesten kan være både beskæftigelses- og uddannelsessystemet samt 

virksomheder. Det vil netop være en styrke, hvis Livs CV’et kan bruges i forskellige kontekster, men heri 

ligger også en af udfordringerne. Som det fremgår af både Udredningen og i casene fra DK er der netop 

behov for en kortlægning, der kan gå på tværs af systemer og kontekster.  

Udfordringen ligger i, at de forskellige systemer jf. Udredningen s. 6 har forskellige perspektiver og 

forskellige formål med den kortlægning der foretages. Endelig påpeger Udredningen (jf. s 8) også de 

forskelle, der er mellem vidensformer, logikken og sprogkoder for henholdsvis uddannelse og praksis. 

Sådanne forhold kan også blive en barriere i arbejdet med et Livs CV, idet CV’et vil blive set og læst med 

forskellige ’briller’, ligesom der også sprogligt kan være en vanskelighed i at formulere Livs CV’et på en 

sådan måde, at det kan forstås og bruges i flere kontekster med forskellige formål og perspektiver. (Disse 

forhold uddybes nedenfor under Indhold og Form) 

 

Målgruppen for kompetenceattesten 
Kompetenceattesten kan i princippet være et redskab/dokument for alle borgere hele livet igennem -  altså 

et Livs CV, som spænder – livslangt - fra ungdomsliv til voksenliv. 

Hvordan man processuelt arbejder med at kortlægge kompetencer i Livs CV’et kan variere fra målgruppe til 

målgruppe i forhold til deres forudsætninger. 

 

Kompetenceattestens form og tilgang 

Principper for Livs-CV’et: 

Det er individet der ejer Livs CV’et, som er individuelt beskyttet via adgangskode (fx Nem ID i DK). Det  

muliggør, at Livs CV’et – med borgerens accept – kan deles og bruges på tværs af systemer og  

institutioner. 
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Livs CV’et opdateres løbende og personen kan registrere, at det nu er blevet opdateret eller justeret. 

 

Livs CV’et er en form for bruttokompetenceattest, der kan være udgangspunktet for udvælgelse af 

relevante dele, som herefter kan bearbejdes ud fra forskellige behov, i forskellige sammenhænge og ud fra 

forskellige perspektiver, når individet giver tilladelse til det.  Fra Livs Cv’et kan der eksempelvis  

genereres et aktuelt, målrettet Job CV, ligesom der kan genereres et Karriere CV ved personens ønske om 

karriereskift, evt. koblet til en vejledningsproces med karriere coach eller lignende. 

 

I Livs Cv’et foretager personen i første omgang en kronologisk registrering af alle reelle kompetencer,  

tilegnet i forskellige sammenhænge. 

 

Registeringen sker i hovedområderne:  

 

Skolegang 
 

Uddannelse Kurser Arbejde Fritidsaktiviteter 

 

Liv CV’et er udviklet med struktur for en bagudrettet beskrivelse, der tilstræber at være 

deskriptiv i sin tilgang.  

 

Uddybning i relation til hovedområderne 

Livs CV’et uddybes med udgangspunkt i individets eksempler på erfaringer fra virksomhedsansættelser, 

skole-, kursus- og uddannelsesforløb. Det kan fx handle om opgaver, man har løst og medvirket i, i de 

forskellige sammenhænge.  

 

Videre herfra udledes viden og færdigheder, kompetencer ved at spørge ind til: 

Hvad kan jeg? hvad ved jeg? hvad kan jeg bruge disse færdigheder og den viden til?  

 

Systematisering i tematiske emnegrupper 

På baggrund af de beskrevne erfaringerne samt viden, færdigheder og kompetencer kan der foretages en 

videre systematisering i form af tematiske emnegrupper for på den måde at lave en overbliksskabende 

kompetencebeskrivelse på tværs af den kronologiske registrering (fx i et kompetencehjul jf. DK 

følgegruppe). Der findes flere forskellige tilgange til en sådan systematisering, fx Kompetencehjulet, som 

den danske følgegruppe arbejder med. 

 

Tematiske emnegrupper kan være: 

 

Faglige 
kompetencer 

Sociale 
kompetencer 

Personlige 
kompetencer 

Almene 
kompetencer 

 
Evt. Generiske kompetencer 
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I den uddybende beskrivelse sker der altså en omsætning fra konkrete kontekstafhængige erfaringer eller 

opgaver til en mere abstrakt, generisk og generel kontekstuafhængig beskrivelse af kompetencer.  

 

Det er vigtigt at betone, at omsætningen til den tematiske emnegruppe, generiske kompetencer, for så vidt 

som det er relevant for personen, i mange tilfælde med fordel kan involvere en vejleder eller coach (se 

nedenfor under Kortlægningsproces, aktører). 

 

Livs Cv’ets grænseoverskridende anvendelsesmuligheder og forudsætninger 

Sprog 

Livs CV’et skal sprogligt kunne forstås på tværs af kontekster. Det er derfor vigtigt, at man beskriver sine  

erfaringer og kompetencer ved hjælp af generelle termer om fx opgaver maskiner, værktøjer, processer  

som kan forstås uden for en snæver kontekst.  

 

Det vil også kunne styrke legitimeringen af de dokumenterede kompetencerne, at de kan forstås på tværs 

af sektorer, brancher og systemer. 

Fokus på sproget er ligeledes vigtigt i samtaler og samspil med individet, når kompetencer skal registreres.  

Jf. den danske case om Claus, som har svært ved at forstå vejlederes sprogbrug. 

Legitimering  

Livs CV’ets indhold kan legitimeres på forskellig vis bl.a. vha. underskrifter og udtalelser fra myndigheder,  

organisationer og virksomheder, der verificerer CV’ets kompetencer og erfaringer. 

Dele af det vil også kunne legitimeres via officielle registre i DK, fx ATP, som registrerer ansættelsesforhold i  

DK, eller uddannelsesdatabase med kopi af beviser fra formelle uddannelser/kurser. 

Andre dele kan verificeres via skriftlige dokumenter som opgaver, rapporter, bøger artikler, oplæg mv. 

som individet har skrevet, lavet eller medvirket i. Ligeledes kan video, foto og lyd gengive 

og verificere produkter individet har fremstillet eller skabt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at  

kompetencer, som legitimeres på denne måde vil være underlagt de kontekstuelle perspektiver, krav og  

kriterier, der, i disse tilfælde, er relevante for den givne aktør, og dermed kan der her være et indbygget  

legitimeringsproblem i forhold til en grænseoverskridende anvendelse. 

 

 

Kortlægningsproces  

Aktører  
Udredningen viser, at kortlægningen kan ske med hjælp fra omverden, fx skoler, karrierecentre, 

beskæftigelsesorganisationer, faglige organisationer/ a-kasser og virksomheder. 

Det er Projekt Yggdrasils tanker, med udviklingen af Livs Cv’et som kompetenceattest, at netop disse 

aktører vil kunne anvende Livs CV’et i en videre bearbejdningsproces ud fra forskellige behov og 

perspektiver. Livs Cv’et vil fx kunne bruges i et fremadrettet perspektiv, når det indgår i karrierevejledning 

og jobudvikling. 

  

Rammer og strukturer for kortlægning af kompetencer 
I de danske lovgivninger inden for beskæftigelses- og uddannelsessystemet findes pt. forskellige 

økonomiske rammer for at medvirke i individers kortlægningsproces. 
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- Vejledning af ledige jobparate (jf. casene) sker sammen med jobcentrenes sagsbehandlere, 

jobkonsulenter (ekstra hjælp), a-kasse medarbejdere. Endvidere tilkøber jobcentre i en vis 

udstrækning ekstra vejledning til ledige i form af CV- og karrierevejledning. 

- AMU kursus – 2 dg. formel kursus i Den personlige uddannelses og jobplan.  

- HR konsulent udlejes til virksomheder for at hjælpe med strategisk kompetenceudvikling (VEU-

centrene) 

 

Metoder og tilgange  
Af udredningen fremgår det, at kortlægningsprocessen stiller særlige krav til de personer, der skal medvirke 

i processen. Der fremgår også af Udredningen1,  at der kan bruges forskellige metoder til kortlægningen. 

Her nævnes CV’er, Portfolio, samtaler og selvvurderinger som metoder til kortlægning, uden at de 

præciseres nærmere. Nedenfor vil vi redegøre for forskellige typer og forståelser af de nævnte metoder og 

samtidig vurdere dem i forhold til Liv CV’et.  

Curriculum vitae CV 

CV ’er er typisk en kronologisk livsbeskrivelse, som individet selv udformer (jf. Gyldendals ordbog). Det er 

en livsbeskrivelse, der indeholder elementer som skolegang, uddannelse, kurser, arbejdsforløb og måske 

fritidsaktiviteter. 

CV’et er kan altså give et overblik over individets uddannelses- og arbejdserfaringer, men det beskriver ikke 

nødvendigvis mere konkret den/de viden, færdigheder og kompetencer, som personen har tilegnet sig.  

Det afhænger af hvor meget CV’et går i dybden i sin beskrivelse af enkelt dele og erfaringer. Viden og 

færdigheder vil kunne synliggøres i beskrivelse af formelle skole- og uddannelsesforløb med reference til 

studieordninger. Viden, færdigheder og kompetencer vil i visse tilfælde også kunne synliggøres i arbejds- og 

fritidserfaringer, hvis de uddybes med beskrivelse af hvilke opgave- og indholdsaspekter der indgår i 

erfaringen. 

Der vil kunne forekomme et legitimeringsproblem i et CV, da det er individet det beskriver og udvælger sin 

beskrivelse. Hvis/når det suppleres af en berigtigelse eller verificering af andre personer/myndigheder 

sikres legitimeringen. (se mere om legitimering ovenfor under punktet legitimering) 

Portfolio  

Portfolio er en samling af dokumenter, film, billeder, genstande, mv. som individet (førhen kunstnere nu 

også anvendt bredere) har lavet. Der kan være forskellige tilgange og forståelser af en portfolio2). For 

nogen er det blot en mappe med en samling af dokumenter, for andre indebærer det tillige en refleksion 

over det, mappen indeholder, fx hvad lærte jeg af den produktion, opgave og hvordan det kan bruges 

fremadrettet eller i andre sammenhænge. 

Afhængig af portfoliens form og indhold vil en sådan metode kunne kortlægge viden, færdigheder og 

kompetencer jf. skemaet i Udredningen side 7. 

Det kan også indeholde dokumenter såsom andres berigtigelser, refleksioner og vurderinger af de 

indsamlede dokumenter og genstande.  

Sådanne dokumenter kan være dokumenter, der bekræfter og synliggør opgaver, ansættelser, projekter 

uddannelser mm som individet har haft eller har deltaget i. Her kan der være tale om beviser, udtalelser fra 

                                                           
11 Skema, side 7 
2 Fx Ellen Krogh, 2009; Olga Dysthe, 2005 
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skoler, arbejdspladser og praktiksteder. Det kan også handle om dokumenter, der beviser at man har været 

ansat (fx med lønsedler) eller deltaget i fx opgaver, rapporter, artikler, hvor man står nævnt med fulde navn 

mv.  

Sådanne dokumenter vil styrke legitimeringen af personens kompetencer, da de er med til at bekræfte 

kompetencerne, uanset om det er andre personer, institutioner, myndigheder o.a. der står for 

berigtigelsen. Der kan dog ligge en usikkerhed i, hvilke aspekter, synsvinkler eller kriterier, der bruges i 

vurderingen af personens kompetencer. Disse vil ikke altid fremgå tydeligt og eksplicit med mindre det 

fremgår, at der har ligget formelle standarder til grund for udtalelse og vurderinger. 

Der findes eksempler på kombination af CV og portfolio. Det er fx sket i undervisningsministeriets værktøj 

’Min kompetencemappe’ (se nedenfor) 

Samtaler 

Af skemaet i Udredningen, side 7 fremhæves det, at samtaler kan kortlægge viden, færdigheder (herunder 

kommunikative færdigheder) kompetencer og holdninger. Det bemærkes også, at samtaler kan have meget 

forskelle formål og former. Neden for vil forskellige samtaletyper blive uddybet.  

  

Den udforskende samtale 

Den udforskende samtale tager afsæt i erfaringer fra forskellige kontakter. Samtalen er bagudskuende og 

skal understøtte et overblik over individets samlede erfaringer, viden, færdigheder og kompetencer uanset, 

hvor de er gjort og hvordan de er tilegnet. 

Det er samtalepartnerens vigtige opgave at lytte og at spørge uddybende og nysgerrigt ind til individets 

erfaringer. 

Samtalepartneren kan også have til opgave at hjælpe med at omsætte erfaringer til viden, færdigheder og 

kompetencer samt at systematisere kompetencerne inden for udvalgte hovedområder. (se ovenfor under 

punktet, registrering i hovedområder).  

Samtalepartneren skal være individets hjælper i den deskriptive beskrivelses proces og skal være 

opmærksom på, i denne del af processen, at undgå vurderinger og bedømmelser af individets erfaringer og 

kompetencer. Delprocessen kan karakteriseres som en formativ proces med en divergent tilgang. Det 

handler om at støtte individet i beskrivelsen men uden at der på dette tidspunkt sker en indsnævring i 

fokus mhp. et mere specifikt formål som job eller uddannelse. 

I den danske case om Claus forekommer en udforskende samtale af flere omgange med jobkonsulenten. I 

casen skiftes der mellem et bagudskuende og et fremadskuende blik i samtalen, samtidig med at de går i 

dybden og udforsker tidligere erfaringer.    

 

Den perspektiverende samtale 

I den perspektiverende samtale uddybes og systematiseres personens erfaringer og de kobles til et 

fremtidigt job- eller uddannelses perspektiv. Den perspektiverende samtale er primært en fremadskuende 

samtale, der har til formål at koble tidligere kompetencer og ønsker om fremtiden med muligheder, krav og 

rammer.  

Den perspektiverende samtale kan foregå både i karrierecentre, i uddannelsesvejledningscenter, i 

jobcenter og i virksomheder (fx MUS). Afhængig af konteksten vil samtalen være underlagt forskellige 

interesser og rammer.  
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Den grænse- og sektoroverskridende samtale  

Den sektoroverskridende samtale er en samtale hvor flere aktører fra forskellige sektorer eller institutioner 

sammen deltager i samtalen med individet. Formålet er at sektorspecifik viden sammen og herudfra 

etablere en tværsektoriel platform, hvor viden sammen med lov og rammer inden for flere 

lovgivningsmæssige områder, kvalificerer samtalen med borgeren og sikrer den afstemte omsætning i 

handlingsplaner og beslutninger for borgerens næste handling i sit beskæftigelses- eller uddannelsesforløb. 

Sådanne samtaler foregår i Norge og Danmark i form af tre- eller firparts samtaler. 

Denne type samtaler kan medvirke til en parallelforskydning af kompetencer ind i nye brancher, fag og 

uddannelsesområder. Begrebet parallelforskydning af kompetencer dækker over en vurdering af 

kontekstuelle kompetencers potentialer for overførsel til nye sektorer og brancheområder – og måske også 

nye innovative arbejdsmetoder. I disse nye sammenhænge indgår de vurderede kompetencer helt eller 

delvis i en kobling med kompetencebehov og –krav i det nye arbejdsområde. 

 

Den vurderende samtaler  

Den vurderende samtale har fokus på at bedømme, kontrollere og verificere kompetencer op imod givne 

ekspliciterede krav og mål. Det er en summativ vurdering, som kan foregå i forskellige kontekster, typisk i 

formelle uddannelser og i virksomheder. Samtalen fremkalder et billede af individets realkompetencer og 

det gab, der kan være til et eksplicit mål og krav. I samtalen vil der være fokus på specifikke, relevante og 

udvalgte kompetencer ift. de mål, krav eller den jobprofil, der er udgangspunktet for den vurderende 

samtale. Samtalen vil kunne synliggøre både viden, færdigheder og kompetencer samt holdninger (jf. 

skemaet i Udredningen, side 7).  

Resultatet af en vurderende samtale har typisk en høj grad af legitimitet på tværs af sektorer og 

institutioner, når realkompetencerne er vurderet op imod eksplicitte formelle standarder og mål. Når 

virksomheder vurderer realkompetencer, kan mål og krav være eksplicitte, men også begrænset til den 

givne virksomhedskontekst, hvilket kan hæmme legitimeringen uden for virksomheden. 

Selvvurderinger 

I Udredningen fremhæves det, at selvvurderingen har sin svaghed, når det drejer sig om en legitimering af 

kompetencer, også når der er opstillet et gradueringssystem med kategorier som fx: ingen, nogen, 

mellemstor, stor, meget stor erfaring/kompetence. 

Selvvurderinger har en styrke ift. den refleksion, som den enkelte borger gennemgår i kraft af sin 

selvvurdering.  

Selvvurderingen kan tilføres legitimitet, når den foregår I dialog med andre, fx vejlederen som 

samtalepartner. Dermed kan kompetencer uddybes og verificeres og på den måde opnå en vis legitimitet 

Virksomhedsvurderinger  

Virksomhedsvurderinger udgør en særlig kategori af vurderende samtaler, som fx finder sted i MUS 

samtalen. Det er ideelt set en perspektiverende samtale som har fokus på medarbejderes udvikling i 

virksomheden set i forhold til de fremtidige jobkrav og strategiske behov for forandring.  

Virksomhedsvurderinger finder endvidere sted i form af praktikvurderinger ved arbejdsprøvninger, som kan 

foregå inden for et ledighedsforløb. Under denne kategori kan der være tale om arbejdsprøvning med 

særlige målgrupper, fx flygtninge, som gennemgår et virksomhedsforløb enten med henblik på ansættelse 

her og nu eller med henblik på ansættelse efter et uddannelsesforløb, fx IGU. Vurderingerne kan foregå 

med afsæt i virksomhedens egen formular for de valgte kernekompetencer, hvor der lægges en 
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progressionsvurdering ind i vurderingen. Vurderingen sker ofte i en samtale mellem borgeren med 

flygtningebaggrund og en leder i virksomheden eller mentor, som er valgt til denne særlige opgave. 

Virksomhedsvurderinger kan endvidere ske som led i ordning om virksomhedspraktik, som ofte bruges af 

ledige i et job-eller karriereskift eller af nyuddannede ledige. 

 

Den grænseoverskridende anvendelse af kortlægningsresultaterne3  
Det er et vigtigt princip for Yggdrasils udvikling af Livs-CV’et, at det vil styrke den grænseoverskridende  

anvendelse af kortlægningsresultater til gavn for individet. I dette notat, side 5, er der oplistet en række  

barrierer, som på hver sin vis illustrerer, hvordan individet begrænses i at bringe sine kortlagte  

kompetencer videre, på tværs af sektorer og institutioner.  

 

Det er målet med Livs CV’et, at de samme organisationer, sammen med individet, kan anvende Livs CV’et i 

en videre bearbejdningsproces ud fra forskellige behov og perspektiver, og sådan at det kan bruges i et 

fremadrettet perspektiv, når det indgår i fx karrierevejledning og jobudvikling. 

Opsummerende om samspillet omkring den grænseoverskridende nyttiggørelse af individers 

kortlægningsresultater skal det betones, at projektets udviklingsarbejde vil koncentreres om to lige vigtige 

’søjler’ for samspillet. 

1) Livs CV’et med anvendelse af de principper, der er indkredset med dette notat, og som vurderes at 

være afgørende for, at kortlægningsresultater nyder anerkendelse på tværs af sektorer og 

institutioner, fordi de bygger på troværdige og legitime kriterier, perspektiver og krav.  

Denne søjle vedrører direkte udviklingen af kompetenceattesten i form af et Livs CV. 

2) Tilgang og metoder, anvendt i kortlægningsprocessen, er bredt anerkendt som værdifulde for en 

kortlægning af personens erfaringer og kompetencer, fordi de hver for sig – og i kombination – er 

egnede til at frembringe en kompetencedokumentation, som forstås og giver mening i 

forskelligartede sammenhænge, uafhængigt af den pågældende sektors eller institutions 

kontekstuelle perspektiv. 

 

Denne søjle vedrører direkte udvikling af en model for aktørsamspil omkring den 

grænseoverskridende brug af Livs Cv’et. 

  

                                                           
3 Udredningen, side 34 
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Del 2: Udvalgte kortlægningsværktøjer til inspiration 
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Eksempler på kortlægningsværktøjer som kan inspirere Livs CV’et 
På følgegruppemødet i Danmark blev vi opfordret til at tage elementer fra de værktøjer der allerede findes, 

når vi skulle udvikle kompetenceattesten. Nedenfor præsenteres derfor en række nuværende værktøjer. 

Deres brugbarhed ift. Livs CV’et vil blive vurderet i løbet af projektet. 

 

EUROpass 

EUROpass er et online CV, der er fælles for EU lande. 

Online skabelon kan hentes på:  https://europass.cedefop.europa.eu/da   

Struktur: 

 Personlige oplysninger 

 Arbejdserfaring 

Dato, Titel 

Eksempler på hovedopgaver 

Navn og adresse på arbejdssted 

 Uddannelse og kurser 

Titel 

Erhverv/profession/funktion 

Niveau 

Navn og Adresse på stedet 

 Personlige færdigheder/skills 

Sprog (på 3 niveauer - forstå, tale, skrive) 

Sociale kompetencer (selvvalgte) 

Organisatoriske kompetencer (selvvalgte) 

IT (selvvalgt) 

Kørekort ja/nej 

 Udgivelser /publikationer 

 

Min kompetencemappe  

Min kompetencemappe er et CV med portfolio- og selvvurderingselementer, det er tænkt som redskab for 

realkompetencevurderinger i det formelle uddannelsessystem i DK og udviklet af Undervisningsministeriets 

Styrelse for IT og læring – STIL, den nyeste version er fra januar 2017 

Kan findes på https://www.minkompetencemappe.dk/  

Man kan kun få adgang med dansk borger login og kode: NEM id  

Man kan hente uddannelsesbeviser fra uddannelses databaser (fra 2004 og frem) 

og man kan i øvrigt vedhæfte  dokumenter, billeder, video med videre til verificering af erfaringer og 

kompetencer. 

Indhold/stuktur: 

 Kort om mig selv 

 Min uddannelsesbaggrund – skole, uddannelse, kurser 

 Min erhvervserfaring – sted, dato + eksempler på   

 Mine erfaringer fra fritids- og foreningsliv samt folkeoplysning 

https://europass.cedefop.europa.eu/da
https://www.minkompetencemappe.dk/
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 Mine kompetencer IT, Sprog, almene kompetencer selvvurdering af udsagn  

 Dokumentation og præsentation (liste over vedlagt dokumentation). 

 

Kompetence CV i jobcentre 

Jobcentrene anbefaler forskellige CV modeller til deres kunder, men har ikke selv et officielt Jobcenter 

materiale. 

Nogle af disse materialer kan downloades på http://cv.dk/, hvor der findes CV skabeloner i tre kategorier: 

det kronologiske CV, Kompetence CV’et og Kombinations CV’et. 

Med Kompetence CV’et, som særligt anbefales til nyuddannede med ingen eller få ansættelsesforhold, 

fokuseres der på kombinationen af kompetencer og erfaringer, som kan være opnået i kraft af: 

 Betalt arbejde 

 Frivilligt arbejde 

 Studieaktiviteter 

 Arbejdserfaring 

 Skolearbejde 

 Projektarbejde 

 Socialt arbejde, fx sport eller fritidsaktiviteter. 

 

CABI’s kompetencekort  

Kompetencekortet er et redskab som kan samle viden fra dialogen med borgeren, vurderinger fra 

virksomheder og fakta om formelle uddannelser i et og samme dokument. Det er udviklet af CABI i 2016 

bl.a. tænkt som et redskab til at kortlægge flygtninges kompetencer-  

Kan downloades på http://www.cabiweb.dk/udgivelser/2016/kompetencekortet/ 

 Samlet viden fra den løbende dialog.  
 Vurderinger fra virksomheder med kategorierne: meget tilfredsstillende – meget utilfredsstillende 
 Formelle uddannelser og/eller udokumenterede kompetencer. 
 Den løbende opfølgning sammen med borgeren, om vejen til det videre job- og uddannelsesvalg. 

Faglige kompetencer – arbejdserfaringer + virksomhedsvurdering 
Almene kompetencer – IT, Sprog, matematik, hygiejne/sikkerhed, virksomhedsforståelse, 
arbejdstilrettelæggelse og kommunikation vurderes af virksomhed og myndighed 
Personlige kompetencer – fx selvstændig, stabil, fleksibel, præsentabel, ansvar, samarbejde  vurderes 
af virksomhed og myndighed. 
 

Dansk Folkeoplysnings Samling - DFS’s kompetencekortlægningsværktøj 

DSF har udviklet et kortspil (2014) plus et e-værktøj (2007) til kortlægning af realkompetencer inden for 3 

områder (se nedenfor) 

Kortspillet er et dialog-  og sparringskortspil, der kan kombineres med et elektronisk e-værktøj til 

kortlægning af almene og generiske kompetencer gennem selvvurdering af udvalgte udsagn. Disse 

verificeres vha. konkrete eksempler og en sparringspartners bekræftelse på kompetencen.   

http://cv.dk/
http://www.cabiweb.dk/udgivelser/2016/kompetencekortet/
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Folkeoplysnings aktiviteter http://www.folkeoplysningskompetencer.dk/   

Frivilligt arbejde http://www.frivillighedskompetencer.dk/  

Foreningsarbejde http://www.foreningskompetencer.dk/  

Kortene og e-værktøjerne har fokus på flg. kompetencer:  

 Demokratiske kompetencer 

 Sociale kompetencer 

 Læringskompetencer 

 Kreative-innovative kompetencer 

 Kommunikative kompetencer 

 IT-kompetencer 

 Selvledelseskompetencer 

 Interkulturelle kompetencer 

 Organisatoriske kompetencer 

En række udsagn er fortrykt inden for de forskellige kompetenceområder 

 

Ingeniørforeningen i Danmark - IDA’s kompetenceprofils værktøj 

Ingeniørforeningen IDA beskriver på deres hjemmeside http://ida.dk/content/kompetenceprofilen hvordan 

medlemmer kan arbejde med at få sat ord på deres kompetencer.    

IDA definerer: ”En kompetenceprofil er en oversigt over dine kompetencer, sat op på en måde så det giver 

et logisk overblik over mange af dine forskellige typer af kompetencer. Det være sig dine fagspecifikke 

kompetencer, management kompetencer dvs. styringsværktøjer der i hverdagen hjælper dig med at løse 

opgaverne, fx forretningsforståelse, juridisk indsigt, projektledelse, politisk tæft m.m., samt leadership 

kompetencer, der kan beskrives som evnen til at understøtte andre og give dem troen på at udfordringerne 

kan klares”. 

IDA laver altså en struktur med forskellige kompetenceområder, som individer kan bruge til at beskrive 

deres kompetencer med. De opfordrer folk til at beskrive dem i 3 trin. 

1. Trin er en detaljeret beskrivelse af opgaver, man har erfaring med at udføre, løse, have ansvar for 
fra så vel jobbet som fritiden.  

2. Trin er en beskrivelse af hvilke kompetencer man har anvendt for at løse eller udføre de enkelte 
opgaver. Dvs. kompetencerne placeres under hver opgave. I forbindelse med de forskellige opgaver 
kan visse kompetencer gå igen. 

3. Trin er en systematisering af kompetenceren under en række overskrifter fx fagspecifikke /tekniske 
kompetencer, ledelses kompetence, forhandlingskompetence, salgskompetence. 
 

IDA’s kompetenceprofil er altså et værktøj som på individniveau giver et billede af personers nuværende og 

tidligere jobopgaver. Disse omsættes efterfølgende til persons samlede kompetenceprofil primært ud fra 

arbejdserfaringer suppleret med fritidsaktiviteter. Beskrivelsen er bagudskuende. 

 

LIVS CV – eksempel på struktur og beskrivelse af arbejdserfaring   
 

Arbejdserfaringer 
 
År: 2002 – 2016.  
Ansættelsessted: DANVIRK, Fabriksvej 2, 8600 Silkeborg 

Titel - funktion:  Sekretær (HK) i løn- og personaleafdeling 
     

http://www.folkeoplysningskompetencer.dk/
http://www.frivillighedskompetencer.dk/
http://www.foreningskompetencer.dk/
http://ida.dk/content/kompetenceprofilen
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