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Forord
Denne håndbog er blevet til i regi af EU Interreg projektet
Yggdrasil.
Yggdrasil er et fælles nordisk og EU-støttet projekt for organisationer og institutioner i og omkring beskæftigelses- og uddannelsessystemet.
Udviklingsprojektets målgruppe er grupper af borgere i vores
samfund, der enten har stået uden for arbejdsmarkedet eller
har været ansat i jobs, hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet
har været i fare.
Projektet har i sit udviklingsarbejde etableret et samarbejde
mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervssystemet.
Projektet har sammen med skandinaviske partnere udviklet
fælles redskaber, blandt andet en såkaldt ’kompetenceattest’.
Hermed har projektet skabt en ny og mere målrettet tilgang til
at arbejde med de kompetencer, som man tilegner sig gennem
arbejdsopgaver på arbejdspladser og fritidsaktiviteter, og som
man typisk ikke har papir på.

I projektperioden har Yggdrasil endvidere udviklet metoder
til, hvordan redskaberne kan bruges på tværs af områderne
uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked.
De udviklede redskaber og metoder kan bruges af mentorer,
jobkonsulenter, vejledere og sagsbehandlere i kommuners
integrationsindsats, i jobcentres og a-kassers ledighedsindsats,
i uddannelsesinstitutioners afklaring og vejledning af ansøgere
samt af medarbejderansvarlige i virksomheder.
Her skal lyde en stor tak til alle samarbejdspartnere i projektet,
som har været med til at udvikle redskaberne og at afprøve dem
i praksis.
En særlig tak skal lyde til Validering Väst for brug af deres redskaber til vurdering af opgaver og kompetencer og dialogkort
om generelle arbejdskompetencer udviklet til deres KUB model.
November 2018.
Projekt Yggdrasil
v Ulla Nistrup, Bodil Husted og Elisabeth Graungaard,
VIA University College

Fakta om projekt Yggdrasil
Yggdrasil er gennemført fra 2015 – 2018.
Yggdrasil blev finansieret af EU Interreg Øresund Kattegat og Skagerrak.
Læs mere på http://www.yggdrasil-oks.eu/
Partnerne har været:
Norge: Larvik kommune, v Hanne O Herland hanne.oyen.herland@larvik.kommune.no
Sverige: Validering Väst, Kunskapsförbundet Väst, v. Anne Sandstedt anne.sandstedt@valideringvast.se
Danmark: Region Midtjylland (lead), v. Allan Holst Allan.Holst@ru.rm.dk
SOSU Østjylland, v Lise Knokgaard LKN@sosuoj.dk
VIA University College (Aarhus), v Ulla Nistrup uni@via.dk
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Indledning
Hvad er formålet med
håndbogen?

Hvordan man kan læseog bruge håndbogen?

Med denne håndbog ønsker vi at videre
give konkrete anvisninger på, hvordan
man kan arbejde med de redskaber og
metoder, der er udviklet i projektet
Yggdrasil. Det er redskaber, der kan
bruges til at sætte den enkelte borgers
reelle kompetencer i fokus.

I projektet har det været en udfordring,
at der bruges forskellige ord om de per
soner, som er målgruppe for projektet.
Der bruges forskellige betegnelser i
integrations-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet: Indvandrere, flygtninge,
borgere, elever, vejledte, individer, osv.

Håndbogen er tænkt som et brugs
redskab for mentorer, vejledere og
sagsbehandlere med flere, primært i
beskæftigelses- og uddannelsessystemet.
Håndbogen kan også bruges af andre, der
samarbejder med ledige eller ansatte, til
at få beskrevet og vurderet det, de kan
og ved i forvejen og få det brugt til at
komme videre i job eller uddannelse.

I denne håndbog har vi valgt at bruge
ordet ’person’, når vi omtaler den person,
der skal rådgives, støttes, vejledes
og afklares igennem en proces, hvor
der sættes fokus på den enkeltes reelle
kompetencer.

Målgruppen for arbejdet med redskaberne og metoderne er især grupper af
borgere, der ikke har en formel uddannelse og som ikke har papir på det, de
kan og ved fra de arbejdsopgaver, de har
udført. Det kan fx være ledige, (forsikrede
og ikke forsikrede) flygtninge og indvandrere, men det kan også være ansatte,
der fx er på vej til nye arbejdsopgaver
eller nye jobs.
Formålet med at bruge redskaberne er
at synliggøre alt det, en person har lært,
primært gennem sit arbejde, så det lærte
kan bruges i nye opgaver, job eller uddannelse. Der er tale om det, personen ikke
har papir på. Formålet er også at afklare,
støtte og motivere personer til at komme
videre i deres arbejdsliv eller videre til
uddannelse ved brug af alt det, de ved og
kan i forvejen.

På samme måde findes der forskellige
betegnelser for den person, der sam
arbejder, støtter, vejleder eller samtaler
med personer i processen. Det kan være
sagsbehandlere, vejledere, mentorer og
personaleansvarlige. Vi vælger at bruge
betegnelsen ’samtalepartner’ i denne
håndbog.
I håndbogen bruger vi nogle begreber,
som vi lige vil forklare.
Kompetencer
Ved en persons kvalifikationer menes der
de konkrete færdigheder og den viden, en
person har.
Når vi i stedet for bruger begrebet kompetencer, er det med den betydning, at
vi kan anvende de faglige færdigheder,
vi alle udvikler. Når vi taler om kvalifikationer, handler det om at kunne bruge en
færdighed i en bestemt situation.

Kompetencer handler om at kunne bruge
sin viden og færdigheder i både kendte og
ukendte situationer, hvor vi er involveret i
en aktivitet eller opgave.
Det kommer ikke kun an på, hvad man har
lært, men hvad man kan gøre med det,
man har lært. Vi ved og kan noget, og det
sætter os i stand til at løse en praktisk
opgave eller et problem i mange forskellige sammenhænge.
Her i håndbogen kortlægger vi især kompetencer, som man ikke har papir på (fx
uddannelsesbeviser). Det kan ofte være
kompetencer, som personen bruger i
opgaveløsninger, men uden rigtigt at have
tænkt over dem eller sat ord på dem.
Kortlægning
Tit kan vi ikke sætte ord på det vi ved og
kan – for vi gør det jo bare på baggrund af
erfaringer.
Vi bruger ordet kortlægning om den
proces, hvor vi sætter ord på arbejdsopgaver og kompetencer, som er tilegnet i en
bestemt sammenhæng.
Realkompetencer
Vi bruger også begrebet realkompetencer
om alle de kompetencer, som en person
har, uanset hvordan de er blevet tilegnet.
Der kan altså være tale om kompetencer,
som er lært både i arbejde, i fritiden, i
uddannelser eller på kurser.
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Opbygning af håndbogen
Håndbogen er bygget op på følgende
måde:

Første del af håndbogen beskriver, hvorfor man skal arbejde med
synliggørelse og kortlægning af kompetencer. I denne del er der et par
konkrete eksempler, som kan vise, hvor og hvordan det er en god ide
at kortlægge og afklare kompetencer.

Anden del af håndbogen beskriver, hvordan du kan bruge de konkrete
redskaber og modeller i de forskellige faser af en kortlægningsproces.

Tredje del af håndbogen indeholder uddybende materiale om samtaler og gode spørgsmål. Der er også en henvisning til litteratur, hvor du
kan læse mere.

Fjerde del af håndbogen indeholder de konkrete redskaber. Nogle kan
kopieres, så der kan skrives i dem. Andre kan klippes ud og bruges som
fx dialogkort. Endelig er der redskaber, som mest er tænkt til at støtte
og inspirere dig som samtalepartner i kortlægningsprocessen.
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Første del
Hvorfor arbejde med
kompetencer?
Kompetence er et begreb, der tit bliver
brugt i medier og i dagligdagen. Det er
blevet et centralt begreb, vi bruger, når
vi skal tale om arbejde og uddannelse.
I mange situationer og sammenhænge
bliver vi afkrævet svar på, hvad vi kan og
ved, fx når vi udfører forskellige opgaver
på arbejde, eller når vi søger nyt arbejde
eller ny uddannelse.
I dag ved man, at vores kompetencer
ikke kun stammer fra skole og uddannelse. Vi lærer i mange sammenhænge

uden for skole og uddannelse, for eksempel gennem arbejde, i praktik, i fritids
aktiviteter, på internettet, i aktiviteter
blandt venner og i familiesammenhænge.
Samtidig ved man, at mange af vores
kompetencer aldrig bliver formelt godkendt eller brugt i arbejde og uddannelser. Nogle af de kompetencer vi har, får vi
aldrig sat ord på, fordi det ikke har været
nødvendigt at tale om dem, eller fordi det
har været svært at sætte ord på. De har
været en viden eller færdighed, vi bare har
haft, og som har vist sig i de opgaver, vi
har løst i forskellige sammenhænge.

Endelig ved man, at det kan være svært
at overføre kompetencer fra én sammenhæng til en anden sammenhæng, især
hvis vi ikke kan beskrive dem med ord.
At sætte ord på og vurdere det, vi kan og
ved er noget, vi ofte har overladt til skolesystemer og uddannelser.

Eksemplerne neden for viser, at det kan
være gavnligt at sætte ord på og mere
systematisk kortlægge den enkelte
persons kompetencer.

Eksempel: Ali
Ali er 27 år. Han er flygtning fra Somalia og er for ½ år siden overgået til kommunen. Ali har arbejdet som bager i sit hjemland.
Han har dog ingen formel dokumentation med sig, men fortæller, at han har mange års erfaring med bagererhvervet.
En stor dansk virksomhed har et program for træningspraktikker for målgruppen af udsatte ledige, herunder borgere med
flygtningebaggrund. Virksomheden har en bagerafdeling, som samarbejder med kommunen og det lokale sprogcenter.
I virksomheden bliver Ali tilbudt en indledende visitationssamtale om en mulig træningspraktik.
Ali præsenteres for virksomhedens værktøj. Det er et skema, som skal bruges til den løbende beskrivelse af indholdet i Alis
praktikopgaver. Skemaet rummer endvidere en beskrivelse og vurdering af Alis kompetenceudvikling under praktikken.
Skemaet er struktureret i form af nøglekompetencer til jobområdet ’brødafdelingen’. Sprogfærdigheder, service, hastighed,
omhu og selvstændighed er nogle af disse nøglekompetencer.
Ali vurderes med jævne mellemrum i træningspraktikken, og vurderingen sker i form af udvalgte kategorier. Det er Alis mentor,
der står for de jævnlige samtaler med Ali. Efter 13 ugers træningspraktik og en realkompetencevurdering på AMU indstilles Ali
til et IGU forløb, hvorunder han bliver ansat i virksomhedens bagerafdeling.
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Eksempel: Hanne
Hanne er 36 år og uddannet inden for kontorfaget. Hun har i en periode haft skiftende vikarjobs og får i 2016 tilbudt et
vikarjob i administrationen på en erhvervsskole. Her er hun i to år, først som barselsvikar og senere som vikar pga. travlhed i
afdelingen.
Under sin ansættelse løser hun forskellige administrative opgaver, og opgaverne bliver gradvist mere krævende og
mere selvstændigt udført. Under hele forløbet har hun samtaler med sin nærmeste leder for at følge op på ansættelsen.
Kompetenceattesten anvendes til at beskrive arbejdsopgaverne, dvs. det hun fagligt lærer af opgaverne og hvilke generelle
kompetencer, hun får med sig fra opgaverne. Hannes leder vurderer samtidig kompetencerne ud fra, hvor selvstændigt Hanne
har kunnet løse opgaverne. Samtalerne afsluttes altid med en aftale om, hvilke nye opgaver hun fremadrettet kan tage på sig,
og hvilke faglige og generelle kompetencer, hun med fordel kan styrke i sin opgaveløsning.
Da Hanne slutter sit vikarjob på skolen, udfylder hun og den nærmeste leder kompetenceattesten en sidste gang, og begge
underskriver den som en bekræftelse på de faglige og personlige kompetencer, hun bringer med sig til et nyt job eller til
videreuddannelse. Hanne er stolt over at se alt det, hun har lært igennem jobbet.

Eksempel: Claus
Claus er 36 år. Han har efter folkeskolen i 1998 haft
flere forskellige jobs, som specialarbejder i produktions
virksomheder, ufaglært brolægger og ufaglært smed.
I 2013 går han i gang med en erhvervsuddannelse som
smed. Han gennemfører grundforløb og får derefter
ansættelse i en praktikplads. Efter en måned som lærling
får han dog nogle personlige problemer, der ender med at
han sygemeldes. Han er sygemeldt i 2½ år. Sygeforløbet
afbrydes i en kortere periode af et grundforløb på kokke
uddannelsen. Dette fuldfører han dog ikke, og han
sygemeldes igen.
I februar 2016 raskmeldes Claus og kommer derefter
til en samtale på kommunens jobcenter, hvor han
får tildelt en virksomhedskonsulent. Sammen får de
beskrevet og systematiseret Claus’ kompetencer i en
kompetenceattest, så det kan hjælpe ham med at træffe
et valg af uddannelse.
Valget falder igen på smedeuddannelsen. Med udgangs
punkt i sine kompetenceattester laver han en beskrivelse
af de kompetencer, som er relevante for smedeuddannelsen. Claus får lavet en realkompetencevurdering til smedeuddannelsen på erhvervsskolen og får afkortet forløbet,
så han kan komme hurtigere igennem uddannelsen.
Claus får en praktikplads og fuldfører derefter sin smedeuddannelse.

Eksempel: Asiba
Asiba er 45 år og flygtning fra Afghanistan, hvor hun
arbejdede som jordemoder. Hun i gang med et 2-årigt IGU
forløb, hvor hun er i praktik på et plejehjem for ældre. Her
hjælper hun kollegaerne med lette pelejeopgaver. Hun gør
rent, vasker tøj, reder senge, går ture med beboerne og
nogle gange sidder hun bare sammen med dem, ser deres
billeder og snakker med dem.
Tre dage om ugen er hun på plejehjemmet og to dage
er hun til danskundervisning, hvor hun både lærer
brancherettet og almen dansk. Den brancherettede
danskundervisning er målrettet arbejdet på plejehjemmet.
Asiba har en mentor på plejecenteret, der støtter hende i
praktikdelen af IGU’en.
En gang om måneden har de to en samtale, hvor de gør
status på, hvordan det går i praktikken. Opgaverne, som
Asiba kan udføre, står listet op i en kompetenceattest. De
sætter kryds ved de opgaver, hun har udført, og de taler
om, hvad hun lærer af opgaverne og kompetencer, det
udvikler hos hende.
Når de taler om opgaverne, bruger de også billeder,
der viser ting, de bruger i arbejdsopgaverne. Det letter
samtalen og støtter samtidig sprogudviklingen. De taler
også om, hvor meget hjælp Asiba har brug for i opgaverne,
eller hvor selvstændig hun er blevet til at udføre dem.
Til slut aftaler de, hvilke nye opgaver Asiba skal prøve at
udføre og hvilke kompetencer, hun skal prøve at få styrket
i den kommende måned. Efter IGU drømmer Asiba om at
fortsætte på social og sundhedsuddannelsen, så hun kan
få fast arbejde inden for plejeområdet.
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Hvorfor kortlægning af
kompetencer?
Der er mange mennesker, som gennem
deres liv ikke har haft længerevarende
skolegang eller formel uddannelse efter
folkeskolen. Mange af dem har alligevel
fået gode jobs og har klaret sig fint med
det, de har lært gennem arbejdsopgaver
og fritidsaktiviteter.
Det er ikke alle, der har behov for i detaljer eller systematisk at sætte ord på deres
kompetencer. Mange finder nye jobs, hvis
og når det er nødvendigt, tit ved blot at
fortælle, hvor de har været ansat, i hvilken
afdeling og hvor længe de har været der.
Af eksemplerne med Ali, Hanne, Claus og
Asiba ovenfor kan vi se, at det for nogle
mennesker giver mening systematisk at
få kortlagt deres kompetencer. Eksemplerne viser også, at det kan være brugbart at anvende forløb på arbejdspladser
til at udvikle egne kompetencer, især hvis
man får beskrevet det, man lærer af op
gaverne. I alle fire eksempler viser det
sig, at personen kan bruge kortlægningen
til at komme videre i beskæftigelse eller
uddannelse.
Som vist i eksemplerne Claus og Hanne
er det ofte, når man står i forandringer og
gerne vil videre med job eller uddannelse,

at det kan være gavnligt at få sat ord på
det, man bringer med sig til den nye sammenhæng. Det kan gøre det lettere at
komme videre. I Claus’ tilfælde bliver processen med at udfylde attesten brugt til
at finde den videre vej. Han bygger videre
på de kompetencer, han allerede har, og
han finder også frem til det, han godt kan
lide og er god til.
Som vist i eksemplerne med Ali, Asiba
og Hanne kan kortlægning af kompetencer også bruges til at vise den udvikling,
en person gennemgår, når vedkommende
arbejder med forskellige opgaver i praktik
eller i job af en kortere varighed.
Hannes eksempel viser desuden, at kortlægning af kompetencer kan bruges i
medarbejderudviklingssamtaler, MUS,
fordi det sætter fokus på de kompetencer, der udvikles gennem arbejdsopgaver
og naturligt kan lede over i en drøftelse
af, hvilke nye opgaver der skal vægtes, og
hvilke (nye) kompetencer, der skal videreudvikles eller styrkes.
Flygtninge og indvandrere som Ali og
Asiba kan opleve, at de arbejdserfaringer
og uddannelser, de har med sig fra hjemlandet, ikke umiddelbart bliver godkendt
i en dansk sammenhæng. De må derfor
tit starte forfra med en dansk uddannelse samtidig med, at de skal lære spro-

get. Her kan kortlægning af kompetencer,
der løbende læres gennem uddannelse
og praktik, udgøre hele grundlaget for at
få adgang til varige job eller uddannelser. Kortlægningen af kompetencer i praktik eller job kan både være med til at vise,
hvad de har med sig fra hjemlandet, når
de bruger det i dansk sammenhæng, og
også vise hvad de lærer under det danske
praktik- og træningsforløb.
Hvis man skal søge ind på formel uddannelse og er over 25 år, skal man som Claus
have en realkompetencevurdering for
at få vurderet de kompetencer, man har
med sig fra både tidligere uddannelser og
arbejde. Vurderingen bygger på en kortlægning af kompetencer og bliver brugt
til at vurdere, om man er berettiget til at
starte på uddannelsen, og om man kan
få afkortet sit uddannelsesforløb. Kortlægning af kompetencerne vil også kunne
give adgang til uddannelser, som man
ellers ikke berettiget til ud fra den formelle uddannelse, man har i forvejen.
Det kan være vanskeligt for os at beskrive
vores kompetencer ’ud i den blå luft’, lige
som det heller ikke er let at få vurderet
konkrete, arbejdsrelaterede erfaringer.
Det er her, kompetenceattesten og de
andre redskaber, som projekt Yggdrasil
har udviklet, har vist sig at være brugbare
redskaber. Det vil vi uddybe i næste afsnit.
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Anden del
Om at arbejde
med kortlægning i
kompetenceattesten

Du får ligeledes en beskrivelse af, hvordan
du gennem samtaler og brug af redskaber
kan støtte en person i arbejdet med
kortlægning af kompetencer.

Nedenfor får du en beskrivelse af
kompetenceattesten, hvad den
indeholder og hvordan den udfyldes.

Kompetenceattest - når man er på en
arbejdsplads (se næste side).

Kompetenceattest
Navn:
Ansat hos:							
Adresse, postnr. og by:
						
Ansat fra:						Ansat til:
Funktion/titel:		
Ansat i følgende branche:
Opgaver jeg udfører:

Hvad jeg lærer af opgaverne:

Hvad jeg kan bruge i andre opgaver, i andre jobs eller som grundlag for at lære mere:

Dato:
Medarbejder/ ledig/borger:
Dato:
				
Arbejdsgiver:
Telefon/Mail:
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Hvad er en kompetence
attest?

Hvordan er en kompetenceattest opbygget?

En kompetenceattest er et dokument, der
bruges til kortlægning af kompetencer.

Selve kompetenceattesten er opdelt i fem
områder.

Det beskriver i detaljer de opgaver, en
person har udført på en bestemt arbejdsplads på et givet tidspunkt.

Område 1:
Her skrives vigtige fakta om arbejdspladsen. (navn, adresse, brancheområde, funktion og den periode, man har været ansat)

Dokumentet beskriver ligeledes de kompetencer, personen har tilegnet sig i opgaveløsningen.
Det beskriver endvidere i hvilke andre jobområder, opgaver og jobs, kompetencerne
kan bruges og videreudvikles.
Den udfyldte kompetenceattest kan
bekræftes af en leder på arbejdspladsen
og derved få en større gyldighed, end hvis
en person udfylder den alene.
Kompetenceattesten kan enten udfyldes,
mens personen er på arbejdspladsen, eller
efter at personen har forladt den.

Område 2:
Her skrives alle de forskellige arbejds
opgaver, man har udført på stedet.
Opgaverne kan uddybes ved at beskrive
med hvilken af grad af selvstændighed,
de er blevet udført (se vurderingstrappen
nedenfor).
Område 3:
Her skrives alt det, som man lærte eller
fik med sig fra arbejdsopgaverne. Det kan
være faglige kompetencer og kompetencer af mere generel karakter. De generelle
arbejdskompetencer kan uddybes ved at
skrive, hvor hyppigt man benyttede den
generelle kompetence i de udførte opgaver (se vurderingstrappen nedenfor)

Område 4:
Her skrives eller udvælges kompetencer,
som kan bruges i andre eller nye arbejdsopgaver. Det kan også være faglige og
generelle kompetencer, som kan bruges
på andre arbejdspladser eller i uddannelser.
Område 5:
Her underskriver man og bekræfter det,
der står i attesten.
Det vil give attesten større gyldighed, hvis
en anden person kan bekræfte det, man
har skrevet, fx en arbejdsgiver, chef, eller
mentor.
Man kan arbejde med de 5 områder i flere
omgange. Man kan vende tilbage til om
råder og tilføje opgaver og kompetencer.
Ligesom man kan arbejde med vurdering
af opgaver og kompetencer, inden man
underskriver og bekræfter indholdet
i kompetenceattesten. Man kan også
arbejde med hele attesten og alle 5 områder på én gang.

Kompetenceattest
1

Navn: Hanne Jensen
Ansat hos:							
SOSU Østjylland
Adresse, postnr. og by: 				
Høgevej 4, 8600 Silkeborg

2015 - 2017
Ansat fra:						Ansat
til: 2 år
Kursussekretær i efteruddannelsen
Funktion/titel:		
Ansat i følgende branche:
2

Opgaver
jeg udfører:
				
Administration af efteruddannelse inden for Social og Sundhedsområdet. Jeg har arbejdet med følgende områder: Oprettelse
af hold efter givne lovgivninger. Opnået stor viden inden for AMU, EGU samt viden om muligheder for to-kulturelle borgere.
Indkaldelse til kurser. Fakturering. Indberetning til undervisningsministeriet. Telefonbetjening. Administration af IDV kurser
samt tæt samarbejde med kernekunder. Udarbejdelse af markedsføringsmateriale i InDesign. SU vejledning. Vejledning på
www.efteruddannelse.dk i forhold til tilmelding af kurser samt VEU ansøgninger. Oplæring af kontormedhjælper.

3

Hvad jeg lærer af opgaverne:
Jeg har opnået en bred viden inden for efteruddannelse, hvor jeg har stor erfaring i at vejlede den enkelte borger i de
muligheder, der er for at udvikle sine kompetencer. Herudover har jeg fået stor viden omkring lovgivningen på området.
Færdigheder, opgaverne gav mig: Stor erfaring med at arbejde i de administrative systemer, EASY A, Navision,
efteruddannelse.dk, SU systemet, VEU systemet samt uddannelsesadministrationen. God erfaring med InDesign, og
opstilling af markedsføringsmateriale.

4

Hvad jeg kan bruge i andre opgaver, i andre jobs eller som grundlag for at lære mere:
Gode administrative evner, herunder evnen til at se muligheder og søge gode løsninger for den enkelte borger. Jeg har god
ordenssans og har altid fået ros for, at mine opgaver er nemme at overskue ved sygdom eller overdragelse af opgaver.
Evnen til at holde hovedet koldt i pressede situationer, herunder god til at overholde opstillede deadlines. Jeg har gode
samarbejdsevner og er god til at indgå i team opgaver, men formår også at løse selvstændige opgaver.

5

Dato: 10.11. 2016
				
Arbejdsgiver: Linda Kaagaard

Dato: 10.11. 2016
Medarbejder/ ledig/borger: Hanne Jensen

Telefon/Mail:
Eksempel på udfyldt kompetenceattest medarbejder i vikarjob (eller job med løntilskud)
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Hvordan udfyldes
kompetenceattesten
Når en kompetenceattest skal udfyldes,
arbejder man med tre grundlæggende
spørgsmål:

Kortlægning
af arbejdsopgaver

Kompetenceattesten udfyldes bedst,
hvis man gør det sammen med en anden
person. Samtalepartneren kan være en
erfaren kollega, mentor eller chef på en
arbejdsplads. Det kan også være en jobkonsulent fra et jobcenter, en sagsbehandler fra en a-kasse, en ungevejleder,
voksenvejleder eller studievejleder på en
uddannelsesinstitution.

1. Hvilke arbejdsopgaver har jeg udført?
2. Hvad har jeg lært af arbejdsopgaverne?
3.	Hvad kan jeg bruge i andre opgaver
– og andre jobs?

Overføre og
omsætte til
kompetencer

Det bliver forklaret nedenfor, hvordan du
som samtalepartner kan hjælpe personen
igennem de enkelte faser i kortlægningsprocessen.

Udvikling til
job eller
uddannelse

Hver fase beskrives ud fra følgende:
- Hvad er formålet?
- Hvilke redskaber skal bruges?
- Hvilke spørgsmål kan bruges?
- Tips til den enkelte fases proces.

Hvilke opgaver
udførte jeg?

Som samtalepartner har samtalepartneren en vigtig opgave med at yde støtte
til at få sat ord på arbejdsopgaver og
kompetencer, som er blevet udviklet.
Det gøres bedst ved at følge en proces
med 5 faser. På den måde sker der både
en beskrivelse og en vurdering af opgaver og kompetencer. I processen sker der
også en omsætning af arbejdsopgaver
til faglige og generelle kompetencer. Det
sker ved at sætte fokus på det, man lærte
af opgaven eller den tilgang, man løste
opgaven med. Endelig sker der også en
vurdering af hvilke nye opgaver, job eller
uddannelse, som de lærte kompetencer
efterfølgende kan bruges i.

De tre spørgsmål beskriver tre forskellige
processer, jf. modellen nedenfor.

Arbejdsopgaver

Hvad kan jeg bruge?
Udviklingsbehov
og muligheder

Niveau i generelle
kompetencer
Hyppighed

De 5 faser i kortlægningsprocessen

Niveau i opgaverne
Selvstændighed

Hvad lærte jeg?
Generelle
arbejdskompetencer
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Fase 1: Arbejdsopgaver
- Formålet er at få beskrevet alle de
opgaver, som en person har udført i en
given funktion på en arbejdsplads.
- Redskaber: Til denne fase bruges
kompetenceattestens område 2.
- Spørgsmål: Hvilke arbejdsopgaver har
du udført? Eller Hvad lavede du? kan
være det indledende spørgsmål.
Her kan det måske være en hjælp at
tænke en hel arbejdsdag igennem for at
komme i tanke om de forskellige arbejdsopgaver, personen har udført i løbet af en
dag.

Tips: Hvis man som samtalepartner
allerede kender arbejdsopgaverne på en
given arbejdsplads eller i en given afdeling, kan de noteres på forhånd i kompetenceattesten. Det betyder, at samtalen
så i højere grad kommer til at dreje sig om
at udvælge de opgaver, der er løst, og personen kan svare ja eller nej til de enkelte
opgaver.
Her kan evt. også bruges billeder til at
lette samtalen om arbejdsopgaverne
(se side 24).

Det kan også være, at der i løbet af ugen
eller i årets løb har været forskellige opgaver, som blev løst.

Selvstændigt og
med forståelse
for helheden i
opgaven

Fase 2: Niveauet i opgave
løsningen – grad af
selvstændighed
-	
Formålet er at få vurderet graden af
selvstændighed i opgaveløsningen.
Denne grad skal vurderes ud fra hvilken
støtte, der er nødvendig og hvilken forståelse, der er af hele opgaven og den
sammenhæng, den bliver udført i.
- Redskaber: Til vurdering af arbejdsopgaverne kan redskabet Vurderingstrappen til niveau på selvstændighed i opgaveløsningen bruges. Skalaen på trappen
har benævnelserne: ’Med støtte’; ’med
nogen støtte’; ’selvstændigt’; ’selvstændigt og med forståelse af helheden’ (se
figur til venstre).
Andre spørgsmål kan være: Hvad kunne
du løse uden hjælp, Hvad kunne løse du
uden at spørge andre? Hvilke opgaver
havde du ansvaret for? Hvor let havde
du ved at tilpasse opgaven til de andres
opgaver eller til dine øvrige opgaver?
- Spørgsmål: Hvor selvstændigt er
arbejdsopgaverne udført? vil være det
centrale spørgsmål, du skal stille i denne
samtale.

Selvstændigt

Med en vis
støtte

Med en del
støtte

Vurderingstrappen til vurdering af grad af selvstændighed i opgaveløsningen
(oversat og tilpasset fra svensk jf. KUB modellen, Validering Väst)

- Tips: Til vurderingen kan det være en
god idé at have snakket om, hvad der er
tegnene på at kunne løse opgaven selvstændigt, eller hvad der er tegnene på,
at man i praksis får støtte til opgaven.
Vurderingstrappen kan evt. suppleres
med tegninger eller billeder, der kan
symbolisere graden af selvstændighed.
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Fase 3: Faglige og
generelle arbejds
kompetencer

De kan evt. suppleres med spørgsmål
som: Hvilke sider af dig fik du styrket i
opgaveløsningen?

- Formålet er at omsætte det, personen
lærer i arbejdsopgaverne, til faglige kompetencer og til generelle arbejdskompetencer, som er vigtige og som bruges
i mange arbejdsopgaver. Samtalen om
generelle arbejdskompetencer kan også
dreje sig om, hvilken tilgang personen har
til opgaveløsningen.

Det kan også være spørgsmål som: Var
der en særlig viden, du fik? eller Var der
noget, som du fik særlig indblik i?

- Redskab: Til denne fase bruges kompetenceattestens område 3 til notering af
de faglige og generelle kompetencer.
Til samtale om generelle arbejdskompetencer kan kompetencekortene bruges,
idet de ved hjælp af billeder og ord forklarer, hvad der kan ligge i de generelle
arbejdskompetencer.
- Spørgsmål: Hvad lærte du af opgaverne? Eller Hvad fik du ud af at løse
opgaven? Eller Hvad krævede det af dig
at løse arbejdsopgaverne? vil være nogle
af de centrale spørgsmål i denne samtale.

De spørgsmål, du stiller, skal få personen
til at tænke over sine opgaver og sætte
ord på den faglige viden og de færdig
heder, som ligger i opgaveløsningen; men
især på de generelle kompetencer, som
bruges i opgaveløsningen.

- Andre spørgsmål du kan gøre brug
af, når der skal sættes ord på faglige og
generelle arbejdskompetencer i opgaveløsningen kan være: Var der særlige
måder at gøre tingene på, som du fik
med dig? Var der særlige redskaber, programmer eller arbejdsprocesser, som du
lærte at bruge?
Tips:
Det kan være en god ide, hvis du som
samtalepartner inden samtalen har
klargjort hvilke faglige opgaver, der er
i den funktion, I skal samtale om.
Hvis du ikke kender jobområdet, kan du
evt. søge viden om det i Uddannelses
Guiden www.UG.dk ved at søge jobom
rådet i feltet Job og karriere.
Du kan bruge kompetencekortene til at
spørge ind til, hvilke af begreberne i de
generelle arbejdskompetencer, der er i
spil i arbejdsopgaven.
Det kan være en god ide at indlede snakken med, hvad de generelle arbejdskompetencer indebærer eller betyder i netop
det job, som I taler om. De kan meget vel
se forskellige ud eller betyde noget forskelligt i forskellige opgaver eller jobs.
Måske har I også brug for at lave egne
kort som supplement til de fortrykte kort.

Dialogen om de faglige kompetencer kan
muligvis suppleres med billeder eller
videoer fra arbejdsopgaverne (se mere
side 24).

Fase 4: Niveauet på de
generelle arbejdskompetencer – hyppighed
- Formålet er at vurdere, hvor udbredt
brugen af de generelle arbejdskompetencer er i opgaveløsningen.
- Redskaber: Til vurdering af niveauet
på de generelle arbejdskompetencer kan
redskabet Vurderingstrappen for niveau
for generelle kompetencer - hyppighed
bruges.
Redskabet benytter denne skala: ’af og
til’, ’ofte’, ’meget ofte’, ’næsten hver gang
/altid’.
- Spørgsmål: Hvor tit eller hvor meget
viser den generelle arbejdskompetence
sig i min opgaveløsning? er et af de centrale spørgsmål i denne del af samtalen.
Andre spørgsmål kan være: Er det noget,
du altid gør?’ eller ’Hvor vigtigt er det for
dig?

Kort til samtale om generelle arbejdskompetencer
(oversat og tilpasset fra svensk jf. KUB modellen,
Validering Väst)
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- Til denne drøftelse og vurdering kan
vurderingstrappen være gavnlig, fordi
den kan hjælpe med at sætte ord på, hvor
udbredt kompetencen er, ligesom I kan
drøfte, om en kompetence har brug for at
blive styrket.

Fase 5: Videre udvikling

- Tips: Det vil være en god ide at starte
med en afklaring af, hvad niveauerne
betyder. Hvad menes der fx med ’af og til’,
’ofte’, ’meget ofte’ og ’næsten altid/hver
gang’. Afklaringen af, hvad de forskelige
niveauer betyder, vil gøre det lettere for
jer begge at bidrage og at forstå
vurderingen af de generelle arbejds
kompetencer.

Formålet kan være at sætte ord på de
muligheder, som de kortlagte kompetencer giver ved at fokusere på de erhvervede kompetencer og hvad de kan bruges
til i andre opgaver, jobs eller sammenhænge.

- Formålet er at sætte ord på fremtiden.
Fremtidsperspektivet afhænger af sam
talens sammenhæng og hvem den foregår sammen med.

Formålet kan også være at sætte ord på,
hvilke opgaver og kompetencer, der kan
være behov for at få yderligere udviklet.
- Redskab: Til denne fase bruges kompetenceattestens område 4 og 5 til at
notere de kompetencer, som det er muligt
at bringe med sig i nye opgaver, jobs eller
i en efter-/videreuddannelse. Her kan en
bekræftelse i form af underskrifter på
attesten og de noterede kompetencer i
nogle sammenhænge give attesten en
øget gyldighed.

Vurderingstrappe til vurdering
af generelle kompetencer
(oversat og tilpasset fra svensk
jf. KUB modellen, Validering Väst)

Næsten hver
gang / altid

Meget ofte

Ofte

Af og til

- Hvis samtalen foregår, mens personen
er i job eller praktik på arbejdspladsen,
kan handlingsplanen med fordel benyttes. Handlingsplanen har form af en aftale
mellem samtalepartneren, og derfor skal
den også underskrives.
- Spørgsmål: I denne samtale kan der
være to centrale spørgsmål 1) Hvordan
kan jeg bruge det, jeg har lært? Eller 2)
Hvad har jeg brug for at lære mere? Det
afhænger af samtalens sammenhæng
og formål, om begge spørgsmål giver
mening.
- Det første spørgsmål: Hvordan kan jeg
bruge det, jeg har lært? kan med fordel
blive mere konkret ved at samtalepartneren spørger ind til, i hvilke opgaver eller i
hvilke jobs, kompetencerne kan bruges.
Der kan også spørges ind til, hvilke op
gaver, der har været de bedste at udføre
eller hvilke opgaver, der gerne må fylde
mere og indgå i højere grad i fremtiden.
Det kan være med til at styrke billedet
af den retning, personens udvikling skal
følge.
- Det andet spørgsmål: Hvad har jeg
brug for at lære mere? kan med fordel
suppleres med spørgsmålene fra handlingsplanen. Især hvis samtalen foregår
på en arbejdsplads, hvor personen fortsat er ansat eller er i praktik. Men det
kan også være brugbart, hvis personen er
ledig og har en samtale i en a-kasse eller
på jobcentret om det fremtidige job- eller
uddannelsesområde.
- Tips: Som i eksemplet nedenfor kan det
nogle gange være lettere at slå fase 3, 4
og 5 sammen, når kompetencerne beskrives i attesten. I eksemplet med Steen
nedenfor skulle han finde et nyt job inden
for lagerområdet. Derfor var formålet at
få sat ord på alt det, han kunne inden for
området og få det bekræftet af nærmeste
leder. Han kunne bruge attesten i sin jobsøgning og efterfølgende i en realkompetencevurdering på en erhvervsskole, fordi
han også havde overvejelser om at blive
faglært lagerarbejder.

Kompetenceattest
Navn: Steen Hansen
Ansat hos:							
Bryggeriet
Adresse, postnr. og by:

Industrivej 7 , 8000 Aarhus

						
2007 - 2017
Ansat fra:						Ansat
til: 10 år
Lagermedarbejder / Procesvirksomhed
Funktion/titel:		
Ansat i følgende branche:
				
Opgaver jeg udfører:
Bestille varer og behandle returvarer korrekt. Modtage og tjekke gods og varer inkl. separere og håndtere farligt gods. Placere
det ankomne gods/varer hensigtsmæssigt og opbevaring af varer under de rette temperaturforhold og at holde orden på
lageret, så der sikres en optimal udnyttelse af lagerkapaciteten. Klargøre varer til forsendelse, udføre forsendelser af varer
og gods, herunder bestille transportør. Har erfaring med at køre truck under de givne anvisninger fra virksomheden og kan
selvstændigt udføre eftersyn og lettere vedligehold på dem. Kan selvstændigt bruge el-løftevogn under de givne anvisninger
fra virksomheden og anvende relevant håndteringsudstyr. Har stor erfaring i selvstændigt at udføre intern transport med
hensigtsmæssigt transportmateriel.

Hvad jeg lærer af opgaverne:
Har stor erfaring med at anvende virksomhedens lagerstyringsprogram, SAP og at udføre plukning og bruge virksomhedens
registreringssystem SAP, samt udskrive og behandle det administrative papir-flow, der er knyttet til arbejdet. Kan
bruge e-mails og internet til bl.a. informationssøgning. Har kendskab til virksomhedens logistik og forsyningskæder
og til at arbejde med kvalitetsstyring og –sikring via normen ISO 9001. Har overblik og kan reagere på eventuelle
uoverensstemmelser, hvis varebeholdning og vareliste ikke matcher. Har stor erfaring med selvstændigt at udføre
kundebetjening og kundeservice, både internt og eksternt og servicere interne kunder med flytteopgaver.
Kan selvstændigt arbejde efter regler og anvisninger for arbejdets tilrettelæggelse, indretning og udførelse, som er udstedt
af Arbejdstilsynet. Har stor erfaring med samarbejde og at indgå i et team og kan tale engelsk med de udenlandske
chauffører.

Hvad jeg kan bruge i andre opgaver, i andre jobs eller som grundlag for at lære mere:

Dato: 10.11.2017
				
Arbejdsgiver: Poul Smed

Dato: 10.11.2017
Medarbejder/ ledig/borger: Steen Hansen

Telefon/Mail:
Eksempler på udfyldte kompetenceattest på en medarbejder hvor arbejdspladsen lukker afdelingen i den pågældende by.
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Tredje del
Denne del af håndbogen handler om gode
råd og anvisninger til samtalen og det at
stille gode spørgsmål til kortlægningen af
kompetencer.
Denne del har også et afsnit med idéer til,
hvordan man kan supplere samtalen med
billeder og videooptagelser.

Hvordan kan ’den gode
samtale’ forløbe
Det er vigtigt, at du som samtalepartner
hjælper og støtter personen med at få sat
ord på sine opgaver og kompetencer.
Det er en støtte, der handler om både at
stille gode spørgsmål og samtidig også at
sætte gode rammer for samtalen.

Rammerne for en god
samtale
Rammerne for en samtale er vigtige for at
skabe åbenhed, tryghed og fokus.
- Find et passende rum for samtalen. Det
giver tryghed at sidde ved et bord i et rum
uden forstyrrelser.
- I en god samtale har både samtalepartneren og personen et medansvar for samtalens forløb.
- I stedet for at I sidder over for hinanden
kan du vælge at sidde skråt over for personen. Det gør det nemmere at samarbejde om kompetenceattesten.
- Det er vigtigt, at kompetenceattesten
og de forskellige skriveredskaber ligger
imellem samtalepartner og personen.
- Det er mindre befordrende for samtalen, hvis der anvendes computer som
notesredskab.

- Fortæl personen, hvor længe samtalen
varer - ca. 45 minutter og max 1 time.

Forskellige typer spørgsmål
til forskellige faser

- Forklar også hvad formålet er med
samtalen og hvad I skal nå.

Forskellige spørgsmål i praksis
Når du skal udfylde kompetenceattesten, skal du som samtalepartner være
opmærksom på at stille forskellige slags
spørgsmål.

- Kompetenceattesten er et fælles redskab. Både samtalepartneren og personen
kan undervejs i samtalen notere og føre
pennen.
- Det allervigtigste i samtalen er at lytte,
leve sig ind i og vise interesse for de erfaringer, personen har med sig.
- Vær opmærksom på valg af ord og det
sproglige niveau, som samtalen bevæger
sig i. Dette gælder i særlig grad i samtaler
med personer med anden etnisk baggrund end dansk.
- Skab et medansvar for, at kompetenceattesten udfyldes ved samtalens afslutning.

De gode spørgsmål
Et andet meget centralt element er at
bruge gode spørgsmål.
De gode spørgsmål
- kan understøtte samtaleprocessen og
åbne for at opdage nye sammenhænge.
- kan bidrage til, at personen får en
dybere og mere nuanceret forståelse for
sine opgaver og kompetencer.
- giver mulighed for refleksion.
- hjælper med at få udvidet sit syn på sig
selv.
- giver et bedre grundlag for at handle.

Spørgsmålene i samtalens forskellige
faser kan omformuleres, så de passer til
situationen, og der anvendes dagligdags
udtryk.
Afdække / undersøge
Hvornår?
Hvordan?
Hvor lang tid?
Hvor meget?
Hvem?
Udvide / udforske
Relationer, forskelle, mest og mindst,
andre tidspunkter, muligheder, fordele og
ulemper.
Hvad kunne du mindst lide at arbejde
med?
Hvem arbejdede du sammen med?
Hvordan har samarbejdet med kollegaer
været?
Hvem har du haft det bedste samarbejde
med?
Hvad har du været mest glad for at
arbejde med?
Hvordan har det været forskelligt fra, hvad
du tidligere har lavet?
Hvordan har mulighederne været for at
arbejde med andre arbejdsområder?
Hvilke fordele og ulemper har der været
ved fordelingen af opgaver?
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Afprøve / reflektere
Fremtidscenarier, forhindringer, konsekvenser, udfordringer.
Hvilke arbejdsopgaver vil du gerne
arbejde med i fremtiden?
Hvad forestiller du dig, at du gerne vil
arbejde med i fremtiden?
Hvilke brancher er du interesseret i?
Hvad kan forhindre dig i at få de arbejdsopgaver?

Hvad er din forklaring på, at samarbejdet
ikke er gået så godt?
Hvad vil du gøre for at samarbejdet går
bedre?
Hvordan vil du fjerne dine forhindringer?
Hvad tror du vil være den bedste løsning
på dine problemer?

Konkludere / retningsgive
Konkrete handlinger, hvornår, hvad,
hvem, hvor.
Hvad har du lært?
Hvem vil hjælpe dig med at dokumentere
dine erfaringer?
Hvordan kan du bruge dine erfaringer i
andre jobområder?
Se nedenstående figur om Karl Tomms
spørgsmålstyper.

Lineære antagelser

AFDÆKKE - UNDERSØGENDE

KONKLUDERE - RETNINGSGIVENDE

Hvordan...?
Hvor langt...?
Hvornår...?
Hvor meget...?
Hvem...?

Spørg til konkrete handlinger...
Hvornår vil du gøre...?
Hvad vil du først...?
Hvem vil du fortælle at...?
Hvor vil du...?

Undersøgende
hensigt

Påvirkende
hensigt

UDVIDE - UDFORSKENDE

AFPRØVE - REFLEKTERENDE, GENERENDE

Spørg til relationer
Spørge til forskelle
Spørg til mest og mindst
Spørg til andre tidspunkter
Spørg til muligheder
Spørg til fordele og ulemper

Stil fremtidsscenariespørgsmål
Spørg til forhindringer
Stil konfronterende spørgsmål
Stil tankelæser spørgsmål
Spørg til konsekvenser
Cirkulære antagelser

Karl Tomms spørgsmålstyper. Han skelner mellem fire grupper af spørgsmål, med hver deres antagelser og hensigt.
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Hvordan man også kan arbejde med
kortlægningen
Vi har tidligere skrevet, at det at sætte
ord på sine kompetencer og arbejdsopgaver kan være udfordrende. Dette bliver
endnu sværere, hvis man har en anden
etnisk baggrund end dansk og stadigvæk
har et begrænset dansk sprog. Nedenfor
giver vi nogle ideer til, hvordan sådanne
barrierer kan afhjælpes i samtalen om
kompetencer.
Brug af billeder og fotos i kortlægningen
I projekt Yggdrasil har det svenske partnerprojekt gjort erfaringer med at bruge
billeder som dokumentation af arbejds
opgaver, som er blevet udført på en
arbejdsplads.
I dag har mange af os en smartphone, og
vi har derfor et kamera lige ved hånden.
Med dette kan man tage billeder, der viser
udførte arbejdsopgaver.
Der er flere fordele ved at bruge billeder
i kortlægningsprocessen.
Billeder er gode som et supplement i en
samtale om arbejdsopgaver, ikke mindst
hvis sproget er begrænset. De kan reelt
også styrke sprogudviklingen.
Brug af flere billeder før, under og efter
opgaveløsningen vil måske kunne vise
resultatet af opgavens udførelse.
Ved brug af billeder skal man være
opmærksom på flere udfordringer.

Endelig skal man også overveje, hvem der
skal/kan tage billeder, og hvad billederne
reelt kan vise om opgaven, der udføres.
Fotografier kræver samtykke fra
kollegaer og beboere/patienter (etik)
Fotoet taler ikke for sig selv – der
skal flere ord på!
Fotometoden kræver tid, opbakning
og engagement, for at den virker.
Fotometoden kræver en eller flere,
der driver processen = introducerer,
holder i gang, modtager billeder,
sorterer, indkalder til fælles snak,
bearbejder, følger op...

Brug af videoer og Iris Connect
På samme måde som billeder kan supplere en kortlægning af kompetencer, kan
videooptagelser fra smartphones også
gøre det. Her gælder de samme forbehold
over for personer, der optræder på
videoer, som der gælder for personer på
billeder. Der skal gives tilladelse, og hvis
de deles, skal persondataloven overholdes.
Iris Connect er et brugbart videodelingsprogram, som kan sikre, at videoer kun
deles i bestemte, forhåndsdefinerede
grupper. Det er udviklet til lærere, men
kan bruges inden for alle fagområder.
Videoernes styrke er, at de kan vise tale,
bevægelser, handlinger og aktivitet, men
de kan ligesom billeder ikke vise klart,
hvad personen oplever, tænker eller føler
i situationen.

Hvis der er andre personer på billederne,
skal man huske at bede om tilladelse
til at bruge billederne for at overholde
persondatabeskyttelsesloven.

Se mere om Iris Connect på:
www.irisconnect.com/uk/

Ligeledes skal man overveje, om billed
erne skal deles eller blot ligge på per
sonens egen telefon. Hvis billederne deles
skal persondataloven overholdes.

Du kan også læse om det på VIA’s
hjemmeside:
www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/iris-connect

Brug af ’Min Kompetencemappe’
Hvordan kan kompetenceattester
gemmes, opbevares og deles til senere
brug?
I Danmark har Undervisningsministeriet udviklet et online redskab, der på en
sikker måde kan samle og strukturere
oplysninger om den enkelte persons kompetencer. Man kan tale om en form for
elektronisk Curriculum Vitae - CV.
Man logger på med sit ’NemID’ og derved
er CV’et personligt og beskyttet. Man kan
selv vælge, hvad man vil fortælle om sin
skole, uddannelses- og arbejdserfaringer.
Redskabet giver mulighed for at uploade
dokumenter, fx beviser fra uddannelse og
altså også kompetenceattester som yderligere dokumentation af CV’et. Man kan
ligeledes vælge med hvem, man vil dele
oplysningerne i CV’et.
På hjemmesiden https://www.minkompetencemappe.dk/ er der en introduktion
til hvordan redskabet kan bruges, og
hvordan der kan uploades og gemmes
eksempelvis kompetenceattester, som er
scannet ind.
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Den personlige gevinst ved kortlægning
Nedefor skriver vi lidt uddybende om det
psykologiske perspektiv ved korlægning
af kompetencer, og hvordan kortlægningen kan styrke troen på egen formåen,
give øget selvindsigt og øge motivationen.
I et psykologisk perspektiv kan kortlægningen af kompetencer styrke troen på
egen formåen. Personen vil over for sig
selv få bekræftet, at kompetencerne er
erhvervet. Det kan være vigtigere end de
reelt erhvervede kompetencer og af afgørende betydning for, at der sker en forandring i personens job- og uddannelsesforløb (Jf. Albert Bandura).
Praksiserfaringer og troen på egen formåen går ifølge Bandura hånd i hånd,
således at nye praksiserfaringer og til
egnede kompetencer giver fornyet
selvværdsættelse i forhold til handling.
Personers overbevisninger om sig selv
og sine evner, og de antagelser, man har
gjort sig hidtil om sine erhvervede kompe-

tencer, kan derfor være et vigtigt orienteringspunkt under udfyldelse af kompetenceattesten.

vil have indflydelse på, at personen får
nye interesser og herved får nye handle
muligheder i forhold til sin fremtid.

Personen kan have foretaget fejlagtige
vurderinger af sig selv og sin formåen, og
nye tilegnede færdigheder i arbejds- eller
fritidsliv kan få personen til at revidere
opfattelsen af sine egne evner og færdigheder.

Kompetenceattesten kan betragtes som
en hjælp til, at personen værdsætter
egne kompetencer, enten kompetencer,
der tidligere er blevet erhvervet, eller
nyerhvervede kompetencer.

John D. Krumboltz anvender Banduras
tilgang i sin teori om karrierevejledning.
De antagelser, personen har om sig selv
og sin egen formåen har stor indflydelse
på personens forventninger til et fremtidigt job eller uddannelse (Jf. John D.
Krumboltz).
Det er derfor vigtigt, at personen sætter
ord på sine nye kompetencer og afprøver
dem i nye opgaver og jobfunktioner eller
i oplæringsforløb i en virksomhed. En
værdsættelse af kompetencerne kan give
personer fornyet tro på egne evner. Dette

En sidegevinst ved kortlægning af kompetencer er derfor, at kortlægningen skaber
mulighed for, at personen får styrket sin
tro på egne evner og egen formåen, og
herved kan udvikle nye faglige interesser
og opnå nye handlemuligheder.
En udfyldt kompetenceattest er derfor
både et et synligt bevis på de kompetencer, personen har opnået, og samtidig en
mulighed for at styrke forventningen til
fremtidige jobs.

Læs mere om realkompetencer
Du kan læse mere om realkompetencevurderinger på flere hjemmesider fx på
Undervisningsministeriets hjemmeside. https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/adgang-og-optagelse/realkompetencevurdering
Uddannelsesguiden: https://www.ug.dk/efteruddannelse/realkompetencer/rkv-til-euv
https://www.euv25.dk/MineRealkompetencer/Om
https://www.ug.dk/efteruddannelse/realkompetencer/brug-dine-kompetencer/faa-vurderet-dine-kompetencer
Uddannelsesministeriets hjemmeside https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/mere-om-anerkendelse/
realkompetence/uddannelsessystemet#kompetencevurdering
Anden litteratur
Hvis du vil læse mere om kompetencer eller vejledning, mentorskab kan du få inspiration nedenfor.
Illeris, K (2011) Kompetence, Hvad, hvorfor og hvordan? Samfundslitteratur
Illeris, K. (2013). Transformativ læring og identitet. Samfundslitteratur.
Højdal, L. og Poulsen, L. (2009). Karrierevalg. Forlaget Studie og erhverv.
Løve, T. (2005). Vejledning ansigt til ansigt. Forlaget Studie og erhverv.
Day, B; Harck, T H og Kaiser, B (2009) Den reflekterende mentor, VUE Videncenter for uddannelses- og erhvervsvejledning
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Fjerde del
Redskaberne - hvordan kan de bruges?
(til kopiering og til brug i samtalerne)
Nedenfor følger en række konkrete redskaber, der kan bruges i arbejdet med
kortlægning af kompetencer.
Flere af redskaberne er tænkt til kopiering, så man kan skrive i dokumenterne.
Det gælder fx kompetenceattesten (s xx)
og handlingsplanen (s xx).
Andre redskaber er tænkt som støtte til
samtalen om arbejdsopgaver samt faglige
og generelle arbejdskompetencer.
Det gælder fx vurderingstrappen for selvstændighed i opgaveløsningen (s xx) og
vurderingstrappen for generelle arbejdskompetencer (s xx).
Kompetenceattesten
Kompetenceattesten findes i to versioner.
Den første kompetenceattest er til personer, der har været ansat eller i praktik
på en arbejdsplads. Her vil man kortlægge
kompetencer med et blik tilbage på en
tidligere arbejds- eller praktikplads.
Den anden kompetenceattest er til personer, hvor kortlægningen foregår, mens
personen er ansat eller i praktik på en
arbejdsplads. Her kan kortlægningen
foregå som en løbende proces, i takt med
at flere opgaver udføres og flere generelle
arbejdskompetencer udvikles.

Hvis man er mentor og allerede kender de
arbejdsopgaver, der udføres på arbejdspladsen eller i afdelingen, kan de skrives
ind i skemaet på forhånd. Så vil samtalen
komme til at handle om, hvilke af opgaverne, der er blevet udført og hvordan.
Kompetenceattesten kan også
hentes i en Word version på
projektets hjemmeside:
www.yggdrasil-oks.eu/
kompetenceattest/.

Kort med de generelle arbejds
kompetencer
De generelle arbejdskompetencer er
beskrevet i en række dialogkort, som
man kan vælge at klippe ud og bruge som
samtalekort. De kan også bruges direkte
fra håndbogen.
Hver af de generelle arbejdskompetencer
er uddybet med en beskrivelse af, hvad de
kan indebære.
Da de generelle arbejdskompetencer er
beskrevet uden en konkret sammenhæng,
vil der muligvis være brug for tilføjelser,
som er relevante i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. De kan selv
følgelig tilføjes kortene, ligesom man
kan bruge de blanke kort til at skrive de
generelle kompetencer, der ikke findes i
udvalget i denne håndbog.

Vurderingstrapperne
Vurderingstrapperne har til formål at
styrke beskrivelsen af arbejdsopgaverne
og de generelle arbejdskompetencer ved
fx at tilføje ord om graden af selvstændighed eller graden af hyppighed i op
gaveløsningen. De kan også bruges til at
tale om den mulige videre udvikling af de
generelle arbejdskompetencer i opgaveløsningen. Hvad der fx skal lægges vægt
på eller styrkes i en kommende arbejdsopgave eller i et fremtidigt job.
Skema til aftale og handlingsplan
Handlingsplanen er tænkt som et sup
plement til kompetenceattesten i de
situationer, hvor man arbejder med kortlægningen som en proces over en længere periode. Den kan bruges til at aftale
de næste skridt i den udvikling, der kan
ske med udførelse af arbejdsopgaver på
en arbejdsplads.
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Model for
kortlægningsprocessen

Hvilke opgaver
udførte jeg?

Hvad kan jeg bruge?
Udviklingsbehov
og muligheder

Niveau i generelle
arbejdskompetencer
Hyppighed

Niveau i opgaverne
Selvstændighed

Hvad lærte jeg?
Faglige og generelle
arbejdskompetencer

Kompetenceattest
Navn:
Ansat hos:							
Adresse, postnr. og by:
						
Ansat fra:						Ansat til:
Funktion/titel:		
Ansat i følgende branche:
Opgaver jeg udførte:

Hvad jeg lærte af opgaverne:

Hvad jeg kan bruge i andre opgaver, i andre jobs eller lære mere:

Dato:
				
Arbejdsgiver/mentor/samtalepartner :

Dato:
Medarbejder/ ledig/borger:

Telefon/Mail:
Kompetenceattest 1 - når man har været på en arbejdsplads (til kopiering)

Kompetenceattest
Navn:
Ansat hos:							
Adresse, postnr. og by:
						
Ansat fra:						Ansat til:
Funktion/titel:		
Ansat i følgende branche:
Opgaver jeg udfører:

Hvad jeg lærer af opgaverne:

Hvad jeg kan bruge i andre opgaver, i andre jobs eller lære mere:

Dato:
				
Arbejdsgiver/mentor/samtalepartner :
Telefon/Mail:
Kompetenceattest 2 - når man er på en arbejdsplads (til kopiering)

Dato:
Medarbejder/ ledig/borger:
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Vurderingstrappe til vurdering
af selvstændighed i arbejdsopgaver
(oversat og tilpasset fra svensk jf. KUB modellen, Validering Väst)

Selvstændigt og
med forståelse
for helheden i
opgaven

Selvstændigt

Med en vis
støtte

Med en del
støtte
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(Kortene er oversat og tilpasset fra svensk jf. KUB modellen, Validering Väst)

PROBLEMLØSER

SERVICEORIENTERET

1

6

PLANLÆGGER OG
ORGANISERER

INITIATIVRIG

2

7

ANSVARSBEVIDST

HÅNDTERER
INFORMATIONER

3

8

SAMARBEJDER

UDVIKLINGS
ORIENTERET

4

9

KVALITETSBEVIDST

KOMMUNIKERER

5

10
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BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG

- ser andres behov
- hjælper andre
- er engageret
- repræsenterer hele arbejdspladsen

- indser problemer
- finder løsninger på problemer
- gennemfører løsningen

6

1

BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG

- er selvstændig
- ser hvad der er behov for at blive gjort
- udfører og følger op på opgaverne

- forstår helheden i opgaven
- strukturerer opgaven
- planlægger hvad, hvem og hvornår
- holder orden og overblik

7

8

9

10

2

BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG

- søger informationer
- tager imod og giver informationer videre
til andre
- tager hånd om informationer
- vurderer indholdet i informationer

- passer tiden
- følger regler og rutiner
- udfører opgaven ordentligt
- vil opnå gode resultater
3

BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG

- er nysgerrig
- tænker, prøver og lærer nyt
- søger nye løsninger der giver værdi
- udvikler mig selv
- udvikler arbejdsopgaven og arbejdspladsen

- har fokus på fælles de mål og fælles opgaver
- deler og tager imod viden fra andre
- deler og tager imod ideer fra andre
- tilbyder og tager imod hjælp
4

BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG

- forstår andre
- gør mig tydelig for at blive forstået
- tilpasser kommunikationen til situation
- bruger passende sprog

- udfører opgaver omhyggeligt
- udfører opgaverne de stillede kvalitetskrav
- udfører opgaven i det ønskede tempo
5
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ÆSTETISK

IT BRUGERBEVIDST

11

16

ETISK

12

17

MILJØ OG
RESSOURCEBEVIDST
13

18

HYGIEJNISK

14

19

SIKKERHEDSBEVIDST

15

20
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BETYDER AT JEG
- bruger smartphone når det er relevant i
opgaver
- bruger pc’er/ IPads når det giver mening
i opgaver
- kan digitalt modtage og sende beskeder
for at fremme kommunikationen
16 - kan søge informationer på nettet

BETYDER AT JEG
- kan bruge billeder, farver og form
i opgaveløsningen

11

BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG
- handler ærligt og loyalt
- respekterer andre
- ved hvor jeg har tavshedspligt
- følger arbejdspladsens værdier og kultur

17

12
BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG

-b
 ruger min dømmekraft i forbrug af materialer
-m
 inimerer spild og ressourceforbrug
-g
 enanvender affald
- affaldssorterer
-u
 dvikler mig selv
u
13  dvikler arbejdsopgaven og arbejdspladsen

18

BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG
- holder mine hænder og påklædning rene
- rengør overflader hvor jeg arbejder
- rengør redskaber og udstyr grundigt

19

14

BETYDER AT JEG

BETYDER AT JEG
- vurderer risici og farer i opgaveløsningen
- bruger relevant
sikkerhedsudstyr
- bruge udstyr og redskaber efter
foreskrevne regler

20

15
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Vurderingstrappe til vurdering
af generelle arbejdskompetencer
(oversat og tilpasset fra svensk jf. KUB modellen, Validering Väst)

Næsten hver
gang / altid

Meget ofte

Ofte

Af og til

Handlingsplan
Navn:
Adresse, postnr. og by:

Telefon:					Mail:
Arbejdsplads:		
Mentor / Vejleder:
Hvor er du i din udvikling?

Lige
startet

Gør
fremskridt

Godt
på vej

Hvad har du brug for, så du kan komme videre?

Hvad vil du gøre?

Næste samtale dato:			

Underskrift:

Underskrift:
				

Dato for samtale:

Gør store
fremskridt

Klar til at
komme videre

