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1. Baggrund og formål
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. Det kan fx være arbejdsløse, ufaglærte,
flygtninge, indvandrere eller andre grupper af mennesker, der ikke har en kompetencegivende uddannelse
fra Danmark, Norge eller Sverige.
Projektet handler ikke om, at uddannelsessystemet skal give merit for en tilsvarende uddannelse, men om
at enkeltpersoner kan få kortlagt og anerkendt reelle kompetencer, som de skandinaviske virksomheder
efterspørger, uanset om der ligger en formel uddannelse bag. Vi vil i projektet udvikle et nyt redskab – en
kompetenceattest – som synliggør og legitimerer disse reelle kompetencer. Gennem projektet vil vi
udbrede viden om, hvordan man synliggør kompetencer hos personer, som de 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 regionerne.
Formålet med denne udredning er at etablere en interregional viden, partnerlandene imellem, der skal
fungere som det koordinerede afsæt for udformningen af en kompetenceattest og udvikling af
samarbejdet om validering på regionalt og lokalt niveau i valideringens forskellige faser.
Udredningen skal altså afdække den gældende praksis, erfaringer og udfordringer i arbejdet med
validering med et særligt fokus på at identificere, hvordan validering indgår som et element i forhold til
sysselsætning/ beskæftigelse i Norge, Sverige og Danmark.
Udredningen skal sætte fokus på udfordringer i arbejdet med validering, herunder identificering af,
hvordan validering har værdi i et job- og beskæftigelsesperspektiv reginalt, nationalt og tværnationalt.
Udredningen skal desuden afdække hvem, der har opgaver med validering, og hvilke konkrete opgaver de
løser. Udredningen vil give bud på muligheder og udfordringer i forhold til at etablere et
sammenhængende system om validering med henblik på harmonisering og systematisering af arbejdet i
et beskæftigelses-/ (sysselsætning)perspektiv.

2. Metode og datamateriale
Udredningen bygger på viden, som partnerne fra de tre lande/regioner i Yggdrasil har indsamlet.
Indsamlingen er i første omgang sket i form af et spørgeskema (matrix) (se bilag,) som de enkelte partnere
i projektet har udfyldt. Skemaet er opbygget således, at der blev indhentet informationer og data på tre
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.
Skemaet fra de enkelte lande er efterfølgende blevet samlet i et fælles skema, med det formål at give et
overblik over de tre landes praksis for validering.
Denne vidensindsamling er efterfølgende blevet suppleret af en række cases fra hvert af de tre
lokalområder. Casene beskriver forskellige målgruppers proces igennem beskæftigelses-/sysselsætningsog valideringssystemet, med henblik på at belyse samspillet mellem de forskellige aktører samt at give et
billede af de metoder til kortlægning af realkompetencer, som benyttes i de forskellige systemer.
Hvert land/region har desuden bidraget med korte notater om nationale eller regionale projekter, der har
udviklet eller indsamlet relevant viden i forhold til validering i et beskæftigelses-/sysselsætningsperspektiv.
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I udredningen indgår endvidere tidligere analyser og undersøgelser af de svenske, norske og danske
validerings- og beskæftigelsessystemer.
Det indsamlede materiale har haft lidt forskellig karakter i graden af detaljer og i synsvinkel, da
sysselsætning og uddannelse ikke er lige meget repræsenteret blandt de partnere, der indgår i projektet.
Derfor er der ikke tale om en videnskabelig udredning, men alene en sammenskrivning og
sammenlignende analyse af den viden, som findes blandt Yggdrasils partnere om validering set i et
beskæftigelsesperspektiv.
Udredningen er udfærdiget af NVR, Program for realkompetence i VIA University College, Danmark. Der er
indsamlet viden fra februar til august 2016.
Udredningen er opbygget således, at der først kommer et afsnit om begreber og det analytiske grundlag.
Derefter følger et afsnit om validerings- og beskæftigelsessystemet på makroniveau, hvor de enkelte
landes systemer og regelsæt for validering og beskæftigelse beskrives og sammenlignes med henblik på
at kunne identificere forskelle og ligheder samt finde fælles udfordringer.
Dette afsnit efterfølges af en beskrivelse af validerings- og beskæftigelses indsatsen på regionalt (meso)
niveau. Det vil sige, at der her bliver der sat fokus på udmøntningen af de nationale love og strategier på et
regionalt niveau.
Endelig følger et afsnit om forholdene på lokalt (mikro) niveau med særlig fokus på konkrete
kortlægningsmetoder og -værktøjer, samspilsprocesser og samarbejdsorganisationer for de lokale aktører
samt de udfordringer, der er identificeret i det indsamlede datamateriale.
Udredningen afsluttes med et afsnit, der samler op på de fælles og regionale og lokale udfordringer i
forhold til kortlægning af realkompetencer og i forhold til samarbejdet mellem de forskellige aktører i
beskæftigelses og valideringsprocessen.

3. Begreber og teoretisk analytisk grundlag
Dette afsnit har til formål at redegøre for de begreber, der benyttes i analysen i udredningens forskellige
afsnit.
’Kompetence’ er i faglitteraturen blevet beskrevet med en lang række forskellige definitioner fx:
” Evnen og beredskabet til gennem handling at møde en udfordring” (jf. Stefan Hermann 2007);
” Udtrykt kort kan man sige, at kompetence, set fra et individsynspunkt, omfatter et
kvalifikationsaspekt, et handleaspekt og et personligt aspekt …..Kompetence er noget man har, fordi
man ved noget og gør noget, der lever op til udfordringerne i en given situation” (jf. Per Schultz
Jørgensen: 1999 i Illeris 2011).
”Kompetence drejer sig om at kunne håndtere aktuel og fremtidig praksis inden for et bestemt felt” (jf.
Illeris 2011)
Fælles for de fleste definitioner er, at de har et videns-, handlings-, kontekst- og personaspekt. Sådan vil
begrebet også blive forstået i denne sammenhæng.
Der bruges ikke de samme begreber om validering i de tre lande/regioner. Ligesom i andre lande afspejler
det valgte begreb, de nationale tilgange til validering, de forskellige uddannelsestraditioner, og forståelser
og dermed brugen af validering (jf. Andersson and Harris2006).
I Danmark og Norge er der fokus på de ’reelle kompetencer’ som er alle 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. Der 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.
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I Sverige bruges begrebet ’validering’. Her er fokus på processen, hvor kompetencer kan bedømmes,
anerkendes, dokumenteres og erkendes. Den svenske Valideringsdelegation beskriver ’at validering er den
samlede proces med kortlægning, dokumentation, erkendelse, anerkendelse og bedømmelse’ (jf. Hult og
Andersson 2008).
I denne udredning bruges begrebet validering, da man i Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL, har besluttet,
at benytte dette begreb, som et fælles nordisk begreb. Når der henvises til eller citeres fra nationale
dokumenter, benyttes dog det nationale begreb.
Når der tales om valideringsprocessen, kan der også være forskel på, om der tales snævert om selve
kortlægnings- og vurderingsprocessen, eller om der også tales om den brede afklarende og vejledende og
bedømmende proces, der tit går forud for den snævre kortlægning og vurdering, målrettet konkrete
(uddannelses)mål og krav.
I denne udredning tages afsæt i en model udarbejdet af det danske Undervisningsministerium i 2010. I
modellen (se nedenfor) forstås arbejdet med validering, som en samlet proces, hvor både den brede
afklaring og den mere snævre og målrettede kortlægning og vurdering indgår.
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 har et divergent syn
på kortlægningen, idet der i denne første del ønskes en bred afdækning af (jf. Aagaard og Dahler2010) alt
det personerne kan og ved på en forudsætningsløs måde (jf. Andersson og Fejes 2011). 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
(jf. Andersson og Fejes 2011).
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 det sker i forhold til konkrete og afgrænsede mål og krav i
uddannelser og brancher. Denne bedømmelse sker med henblik på at få 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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I udredningen vil begreberne ’beskæftigelse’ og ’sysselsætning’ blive brugt synonymt.
Et vigtigt perspektiv på arbejdet med validering i dette projekt er kortlægningen af realkompetencer, idet
projektet ønsker at udvikle en såkaldt kompetenceattest til brug i kortlægning af realkompetencer.
Af tidligere forskning og analyser fremgår det, at kortlægning foregår i forskellige sammenhænge, med
forskellige formål og udgangspunkter (jf. nedenstående skema, som er udarbejdet med udgangspunkt i
Andersson og Fejes 2011 af NVR).
Disse forskellige udgangspunkter for kortlægning og vurdering/bedømmelse vil blive anvendt i
udredningen af den gældende praksis blandt partnerne i Yggdrasil.
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Den europæiske kommission har i 2013 -14 lavet en undersøgelse af, hvordan de forskellige lande i EU
arbejder med ’skills audits’ og publiceret den i ”European Inventory on validation of non-formal and
informal learning, 2014. Thematic report: Current approaches to skills audits in public sector. European
Commission”.
Begrebet ‘skills audit’ defineres her som: “-a process aimed at identifying and analyzing the knowledge,
skills and competences of an individual, including his/her aptitudes and motivation in order to define a
career project or a professional reorientation or background, to self-asses his/her position in the labour
environment and to plan a career pathway or to prepare for the validation of non-formal or informal
learning outcomes.”
Begrebet ’skills audit’ kan være interessant i denne udredning og EU undersøgelsens analysegrundlag, vil
blive brugt til at kaste lys over den variation, der forekommer blandt partnerne i Yggdrasil i deres arbejde
med og brug af redskaber til kortlægning og bedømmelse af realkompetencer.
EU Kommissionens analyse har flg. fokuspunkter:
- Formål – karriere, professionel uddannelsesplan eller jobpotentiale/perspektiv (employabilty)
- Målgruppe – ledige/ansatte - alle har ret/ få har ret - det kræves af fx ledige, personer over 25 år
- Proces – individuel/parvis/gruppevis, - varighed og metoder
- Form og indhold - digital/papir skabelon, indhold, detaljeringsgrad af kompetencerne
- Legitimitet i omverdenen, kan det kommunikeres og transformeres mellem etater/sektorer
- Kompetencer – hvem har kompetence til at støtte/hjælpe i kortlægningsprocessen, - hvad skal de
kunne / vide?
Til beskrivelse og vurdering af de redskaber der benyttes i kortlægningen af realkompetencer hos
partnerne i Yggdrasil, vil udredningen gøre brug af nedenstående begreber, som er hentet fra Aagaard og
Dahler 2010.

Når kompetencer skal kortlægges, kan det være vigtigt at have sig for øje, at måden man lærer på i praksis
og i skolen kan være meget forskellig. Den viden man tilegner sig i skolen er systematiseret og
ekspliciteret. Hvilket den ikke altid er i praksis. I kortlægningsprocessen er der derfor behov for at ansatte i
uddannelsesverdenen kan oversætte eller tranformere kompetencer fra praksis til uddannelsesmål/-krav.
Ligesom der for personen, der søger en validering, er behov for at forstå den måde kompetencer beskrives
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og optræder på i uddannelser. Følgende model har forsøgt at samle noget af kompleksiteten i
kortlægningsprocessen (jf. Wahlgren & Nistrup 2015).

I Yggdrasil og udredningen sættes også fokus på samarbejdet mellem forskellige aktører og instanser i
arbejdet med validering inden for de tre regioner og kommuner, som er med i projektet. I dette tilfælde er
det især samarbejdet mellem de tre områder beskæftigelse/sysselsætning, karrierevejledning samt
uddannelse.
Til at beskrive og analysere dette samarbejde, anvendes begreber som tværprofessionelt samarbejde,
netværk og partnerskaber.
Begrebet ’tværprofessionelt samarbejde’ er især hentet fra Lauvås, K & Lauvås, P 2006.
Lauvås og Lauvås definerer et tværprofessionelt samarbejde som ”et professionssamspil mellem
institutioner inden for uddannelse- og beskæftigelsesområdet (employment). Institutionerne
repræsenterer forskellige funktioner, fagligheder og arenaer i et funktionelt differentieret samfund.”
Hver profession har et formål, en funktion/rolle og en fagidentitet, ligesom de benytter hver sin faglige
indsigt og vidensbase i sin opgaveløsning.
Lauvås og Lauvås omtaler også begrebet tværetatssamarbejde og beskriver det som et samarbejde
mellem forskellige etater med forskellige formål, forskellige love/regelsæt, forskellige mandater og tit med
krav om tavshed ift. individerne, de har kontakt med.
’Formelle og uformelle netværk’ benyttes ofte til at overvinde tværetats- og tværprofessionelt
samarbejde. Jørgensen og Friche 2007 skelner mellem netværk og partnerskaber.
”Partnerskab er mere forpligtende end netværk og betegner en horisontal organisering af samspil, hvor
’kollektiv intelligens’ skal kunne aktiveres, koordineres og målrettes af aktørerne. Det er ikke et projekt
eller løse netværk, men en institutionalisering af fast og forpligtende samarbejde” (jf. Jørgensen og
Friche 2007)
Jørgensen og Friche skelner således mellem netværk og partnerskaber ved at se på formålet med
samarbejdet. Et partnerskab har for dem et mere samfundsmæssigt fællesskabsorienteret formål, hvor
netværk har et mere individuelt og forretningsmæssigt formål.
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De skelner endvidere mellem tre samarbejds-/ driftsmæssige organiseringer:
– Strategisk samarbejde i en formel koordinerende organisation.
– Forpligtende samarbejde om fælles mål/opgave i et uformelt netværk eller et partnerskab
– Løbende tæt kontakt der har karakter af frivilligt/individuelt netværk eller kunde/leverandør forhold
Begrebet ’selvgroende netværk’ (jf. Klint og Larsen 2015) kan også være interessant til beskrivelse af
samarbejde. Det betegner netværk, der uformelt men forpligtende opstår nedefra til løsning af
beskæftigelsesmæssige opgaver i et regionalt, lokalt eller brancherelateret område, især når de formelle
organiseringer ikke rækker.

4. Makroniveau – national lovgivning og regler
Dette afsnit redegør først og fremmest for de nationale love og regler for validering set i forhold til
uddannelses- og beskæftigelsespolitikken i Sverige, Norge og Danmark.
Alle tre lande har en national lovgivning om validering/anerkendelse af realkompetencer. Der er dog
forskel på, om det er en samlet lovgivning, eller om det er en lovgivning knyttet til forskellige
uddannelsesområder.
Alle tre landes valideringssystemer er også fælles om at være primært rettet mod uddannelsessystemet,
de er ”uddannelsestunge” (jf. Hult og Andersson 2008).
Det er også fælles for de tre lande, at kendskabet til validering i befolkningen synes at være begrænset,
lige som brugen af validering er langt mindre, end man fra politisk side kunne ønske.
Jf. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut 2011, synes det også at være et fællestræk, at personer der skal
gennemføre valideringen, kunne være bedre uddannet til opgaven.
Nedefor vil de tre landes lovgivningsgrundlag for validering og deres beskæftigelsespolitik blive beskrevet
med fokus på de forskellige udfordringer, der ligger i systemerne.
4.1 Sverige
Sverige har siden slutningen af 1990’erne haft initiativer rettet mod validering. De første var især i form af
projekter, der skulle koble validering med voksne jf. ’Kunnskapslyftet’ (1997 – 2002). Omkring 2000 kom
en lov om voksnes læring, der skulle udvikle voksenuddannelse, som gav alle voksne svenskere mulighed
for kompetenceudvikling og for at få valideret deres kompetencer i et kommunalt
voksenuddannelsessystem (jf. EVA 2011).

4.1.1. Lovgivning og regelsæt
Validering i Sverige er forankret i tre forskellige lovgrundlag, der regulerer arbejdet med validering.
’ Vuxenutbildning’ er reguleret af ’Skolelag’ (2010:800 kap. 20). ’Vuxenutbildning’ er forankret i
kommunerne.
’Yrkeshögskolan’ er reguleret af ’Forordning om Yrkeshögskolan’ (2009:130).
’Universiteter och högskola’ er styret af ’Högskoleforordningen’ (1993:100).
Disse tre love har alle uddannelsernes mål som kriterier og udgangspunkt for vurderingerne.
Sverige har desuden en branchemodel for validering inden for visse brancher, som
brancheorganisationerne er ansvarlige for. Denne model er ikke koblet sammen med
uddannelsessystemet og der er heller ingen lovgivning eller national aftale på området. (jf. Andersson i
EVA 2011). Den enkelte branche formulerer erhvervsspecifikke krav som kriterier i valideringen.
Fra 2004 – 2007 arbejdede en svensk Valideringsdelegation på at udvikle kvalitetsprocesser og
valideringsmetoder. I 2008 udgav delegationen sin slutrapport, hvor den redegjorde for det

9

udviklingsarbejde, man havde været igennem med sigte på at udvikle en national struktur for validering,
som dækkede både arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren (jf. EVA 2011).
Den konkluderede bl.a. at borgeres samlede realkompetencer har svært ved at blive synlige og godkendte,
da det blot er de kompetencer, der kan vurderes op imod et formelt uddannelsesmål, der bliver formelt
anerkendte. Den konkluderer ligeledes, at det er vigtigt at synliggøre og anerkende praktiske kompetencer
og ikke kun teoretiske kundskaber, som uddannelserne ofte sætter fokus på. Den påpeger også, at det er
vigtigt at synliggøre praktiske kompetencer (’yrkeskunnande’) i praktiske situationer, for at give et billede
af de ofte tavse og kontekstuelle kompetencer hos individet.
Myndigheden for ’Yrkeshögskolan’ (YH) har, fra 2009 - 2014 på regeringens opfordring, udarbejdet et
dokument, der beskriver ’Kriterier och rektlinjer för validering av reell kompetens’. Dokumentet redegør
for lovgrundlag, begreber for validering, principper for validering samt en generel valideringsmodel, der
beskriver faser i hele valideringsprocessen med de understøttende processer 1.
En del af YH myndighedens opgave har også været at udvikle et system for ny-ankomne flygtninge i
samarbejde med ’Migationsverket’ (jf. EVA 2011). YH myndigheden gør et stort arbejde for at informere
om validering bl.a. gennem en online portal2.
’Vuxenutbildning’ er en kommunal uddannelse, som dog er reguleret af ’Skolverket’. Det kommunale
ansvar for ’Vuxenutbildning’ betyder, at der ikke findes fælles nationale retningslinjer, og det præger den
praksis, der findes rundt i landet i dag. Det er især i forhold til adgang, at validering er blevet brugt både på
gymnasiale uddannelser og på universiteterne (jf. Yggdrasils svenske partnere).
Branchevalideringer findes inden for 20 brancher. Det er dog blot et fåtal af disse, der anvendes i større
omfang. Valideringsmodellerne er tit ikke ret fleksible, når det gælder om at tilpasse dem til individer og
situationer (jf. Yggdrasils svenske partnere). De har dog (jf. Hult &Andersson 2008) stor legitimitet og
bliver brugt af virksomhederne.

Karrierevejledning, som typisk kan ligge som et element i den afklarende fase forud for selve valideringen,
er i Sverige primært forankret i Arbejdsformidlingen i forhold til ledige, men der findes også private aktører
på området (Jf. Yggdrasil casene 2016).

Sysselsætnings-/beskæftigelsesindsatserne er i Sverige primært forankret i ’Arbejdsformidlingen’. De har
i Sverige ansvar for at lave den brede kortlægning af og validering af jobsøgendes og nyankomnes
kompetencer i forhold til sysselsætning og ’yrkesidentitet’.
Her redegør Arbejdsformidlingens rapport fra 2014 bl.a. for vanskeligheden med at validere nyankomnes
kompetencer, når deres sprogkundskaber er begrænsede. De peger på behovet for en mere progressiv og
fleksibel proces med successiv synliggørelse af kompetencer ud fra et bredt perspektiv. Samtidig må de i
takt med, at den ny-ankomne borger får erhvervskompetencer, synliggøres, så de samlet kan indgå i en
videre validering i fx ’yrkesmodellen’.
Rigsrevisionen har i en rapport 2014/15 undersøgt, hvorledes nyankomne får deres kompetencer
godkendt i Sverige. Rapporten peger på, at det primært er akademiske uddannelser, der bliver bedømt og
at der findes brister i forhold til at få synliggjort nyankomnes kompetencer og kundskaber. Mange nyankomne har en splittet og for bergænset erhvervsbaggrund til at, branchemodellens erhvervsspecialiserede validering kan bruges. Rapporten konkluderer, at valideringen af nyankomne bør tilpasses
bedre, så personer med lidt kendskab til svensk lettere kan få deres realkompetencer synliggjort og
vurderet.

1

https://www.valideringsinfo.se/Documents/Valideringsinfo/Dokument/Nationell%20struktur%20f%c3%b6r%20validering/Kriterier%
20och%20riktlinjer%20f%c3%b6r%20validering%20av%20reel%20kompetens%202.0.pdf
2
www.valideringsinfo.se
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Forskellige økonomiske bevillingssystemer inden for de forskellige systemer i Sverige kan give problemer,
da der ikke findes økonomiske incitamenter til at anvende validering. Der er dog gjort økonomiske forsøg
inden for ’Yrkesvuxsatningen’, hvor satsbidraget, som staten betaler for studieplads, sættes ud fra hvor
meget institutionen validerer (jf. EVA 2011).
Den manglende samordning og begrænsede brug af validering fik i 2015 den svenske regering til at
beslutte at nedsætte en ny Valideringsdelegation, som fik i opdrag, frem til 2019, at komme med en
fælles strategi for og nye forslag og initiativer til validering i Sverige. Formålet er at skabe bedre grundlag
for et fælles syn på validering inden for uddannelsessystemet og arbejdslivet. Det skal bl.a. ske på
baggrund af analyser af den nuværende praksis for validering, en vurdering af kompetencerne hos dem,
der udfører validering, samt en analyse af de informationer som gives til borgerne. Den skal desuden
undersøge, hvordan validering i højere grad kan knyttes til beskæftigelses- og erhvervsudviklingen i
Sverige.

4.1.2. Udfordringer
I Sverige finder der altså ikke et fælles lovgrundlag for de forskellige uddannelsesområder, og der findes
heller ikke en fælles national vejledning til arbejdet med validering, selv om YH har forsøgt at udarbejde en
sådan, synes den ikke at være tilstrækkelig i forhold til at opnå en fælles praksis for validering.
Validering er ikke særlig udbredt, selv om det i praksis har været muligt siden 1990’erne.
Det er fortrinsvis teoretiske kundskaber, der bliver anerkendt i forhold til formelle uddannelsesmål.
Praktiske kompetencer bliver i for ringe grad gjort synlige gennem praktiske opgaver og situationer i
uddannelsesinstitutionerne.
Endvidere er det brede perspektiv på synliggørelsen af alle realkompetencer ofte fraværende eller kun
benyttet i beskæftigelsessystemet.
Der mangler altså en formel legitimering af den brede kortlægning af realkompetencer, som
’Arbejdsformidlingen’ pt. foretager i forhold til arbejdslivet.
Validering af nyankomne har fået særlig fokus i 2014 og -15, og her er der store udfordringer i forhold til at
validere de nyankomnes realkompetencer. Navnlig nævnes den sproglige barriere, en barriere ift. at der
kun bruges svenske standarder i valideringen og manglende fleksibilitet mellem de forskellige
valideringsmodeller (branche og uddannelsesmodellerne).
Der peges også på økonomiske og strukturelle udfordringer i det svenske valideringssystem, ligesom der
peges på, at kompetencer hos dem, der foretager valideringen, kan være mangelfulde.
Man afventer altså den nye Valideringsdelegations arbejde, i forhold til at få udviklet et nyt nationalt
(lov)grundlag for validering, ligesom man afventer den analyse og redegørelse, delegationen skal lave med
henblik på at få identificeret de udfordringer, der findes på nationalt niveau.
Indtil 2020 må svenskerne tilsyneladende fortsætte med gældende praksis, og/eller skabe forbedringer på
det nuværende grundlag gennem udviklingsprojekter og lokale/regionale tiltag og initiativer.

4.2 Norge
I 1999 fik Norge en Kompetencereform; det var en arbejdslivsreform og en uddannelsesreform, der
omfattede alle voksne i og uden for arbejdsmarkedet i Norge. Den gav dem ret til ’grunnskoleoplæring’ og
’videregående oplæring’. I denne reform var dokumentation og anerkendelse af realkompetencer et vigtigt
satsningsområde, som indebar et treårigt udviklingsprojekt om realkompetence (1999 – 2001). Siden har
’realkompetansevurderinger’ været et aspekt i Norges uddannelses- og beskæftigelsespolitik (jf. VOX i
EVA 2011).
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4.2.1

Lovgivning og regelsæt

Validering i Norge har siden 2000 været en realitet. Der har eksisteret et lovgrundlag om validering for
’Videregående oplæring’3 (ungdoms og voksenuddannelse) i Norge (EQF 3-4).
Siden 2010 har en anden lov været grundlaget for validering på ’Høyere utdanning’ (højskoler og
universiteter) (EQF5-8).
’Fagskoler’ (en relativ ny videreuddannelse for faglærte (EQF 4 -5), er også omfattet af loven om
realkompetansevurderinger.4
De arbejder alle med validering i forhold til at få godkendt adgang til uddannelser og godkendt
mål/delmål i uddannelserne, der kan følges op af afkortede eller tilpassede uddannelsesforløb.
Godkendelserne er ikke nationale. Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at godkende en
validering, foretaget af et andet uddannelsessted. Selv om man får godkendt adgang på et studium, giver
det ikke automatisk adgang til et tilsvarende studium et andet sted. På samme vis med godkendte
afkortninger af uddannelse.
I ’tredje sektor’ kan man også få dokumenteret realkompetencer fra frivilligt arbejde og uformelle kurser.
Der er udviklet et elektronisk kortlægningsværktøj til dokumentation af kompetencerne. (Personlig
Kompetansedokument - PKD). Værktøjet er ikke ret kendt viser undersøgelser (jf. EVA 2011).
I Norge findes på nationalt plan en styrelse – ’VOX’ under ’Kundskabsdepartementet’, der skal etablere og
videreudvikle det nationale system for validering i uddannelsessystemet.
På VOX’s hjemmeside er der nationale retningslinjer for arbejdet med validering fra 2014.5
VOX har i 2011 (udgivet i 2013) udarbejdet en udredning på status og udfordringer i arbejdet med
’Realkompetanse’ i Norge.6 Disse indgår i regeringens udarbejdelse af ny strategi for voksnes læring
(2015/16).
Norge har også et dokumentationssystem for arbejdslivet i henhold til en aftale mellem arbejdsmarkedets
parter LO og NHO (jf. EVA 2011 og VOX 2011). Der er udviklet diverse værktøjer ’Kompetanseattest’ til
denne dokumentation, og der har været en række udviklingsprojekter i arbejdslivet, ligesom der er en
løbende dialog med parterne om arbejdet og samarbejdet med uddannelsessystemets
realkompetencevurderinger. Alligevel er det ikke særlig udbredt på virksomhederne at fortage
dokumentation af realkompetencer, ligesom overførelsen af dokumentationen fra arbejdslivet til
uddannelsessektoren er lille og uddannelsessektoren efterspørger heller ikke denne dokumentation (jf.
’Fra utenforskab til ny sjanse’ 2015 – 2016, Norske regerings indsat for voksnes læring,
Kundskabdepartementet)7.
’Fagbrev på jobb’8 er en praktisk oplæring på job, som en række fylker i Norge har afprøvet siden 2011 2014. Forsøget gav mulighed for at få en realkompetencevurdering på jobbet, med afkortet og individuelt
tilpasset oplæring, plus vejledt oplæring på arbejdspladsen, mens de er i arbejde, således at de beholder
indtægt og ansættelsesforhold. Der er en fritagelse fra skriftlig eksamen på Vg3, som bliver kompenseret
ved vejledt oplæring med løbende vurdering samt fritagelse for fællesfag for dem, der havde mindst fem
års alsidig og generel arbejdserfaring.
Beskæftigelsesindsatsen i Norge er styret af de nationale regler for arbejdsmarkedsområdet. Fx ’Lov om
arbejdsmarkedstjenester’, ’Forskrift om arbejdsmarkedstiltak’, ’Folketrygdloven’ kap. 4 om dagpenge 9.

3

Opplæringsloven § 4A -3, samt i foreskrifter til opplæringsloven §§ 4 – 13 og §§4 – 46.
Se et skematisk billede af det norske videregående på http://www.vilbli.no/?Artikkel=020144
5
http://www.vox.no/realkompetanse/ samt
http://www.udir.no/PageFiles/82345/retningslinjer_realkomp_vgo.pdf
6
http://www.vox.no/contentassets/75d4c36a36764ece9d4f40f782acc4f1/realkompetansevurdering_sta
tus_utfordringer_2011.pdf
4

7

www.regjeringen.no
Se bl.a. på http://www.vox.no/nyheter/la-voksne-ta-fagbrev-pa-jobben/
9
Lovværket findes på www.lovdata.no
8
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Lovene har til formål at sikre et inkluderende arbejdsliv gennem et velfungerende arbejdsmarked med høj
erhvervsdeltagelse og lav arbejdsløshed.
I forskrift om ’arbejdsmarkedstiltak’ i kap. 7 står, at ’oplæring og utdannelse’ har det formål at styrke
tiltagsdeltagerens mulighed til at skaffe sig eller beholde arbejde. I kap. 8 omtales ’bedriftintern oplæring’.
Hovedreglen er, at den som er i uddannelse, ikke har ret til dagpenge. Der er ændringer på vej, som skal
give ledige mulighed for uddannelse, hvis de var i gang med den, inden de blev sagt op. De skal dog
samtidig være aktivt arbejdssøgende.
NAV er den norske organisation, der tager sig af lediges forsikring, arbejdsformidling og socialrådgivning.
De har til opgave at styrke den enkeltes muligheder for at blive eller komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Lovgivningen har ikke reference til validering, men NAV’s metoder og retningslinjer giver grundlag for at
gøre brug af validering, som et af de værktøjer, de bruger i deres arbejde med ledige.
Karrierevejledning i Norge har fået et særligt fokus. Der foregår pt. en analyse af hvorledes
karrierevejledningen indgår i det norske beskæftigelses- og uddannelsessystem. Pr. 1.1.2016 har alle
fylker, med undtagelse af Oslo, rapporteret til VOX, at de har partnerskab for karrierevejledning, i henhold
til retningslinjerne fra Kunnskapsdepartementet10.
Måden, partnerskaberne varetager den koordinerende funktion på, varierer, men i partnerskabernes
årsrapportering til VOX kommer det frem, at mange af fylkerne har møder mellem aktørerne på fylkesniveau og på kommunalt niveau. Antallet af møder og samlinger samt hvilke aktører der deltager varierer
fra fylke til fylke.
I de nye norske strategier og de kommende reformer lægges der op til, at uddannelses-, arbejds- og
socialområdet skal have et stærkere samspil.
Der er ændringer på vej ift. forsørgelse (jf. ovenfor). Validering og kortlægning af grundlæggende
færdigheder er fortsat et mål, ligesom den enkelte skal vurderes i henhold til oplæringsplaner på de
forskellige uddannelsesniveauer i uddannelsessystemet. Ordningen ’Fagbrev på jobb’, vil blive udbygget
som mulighed.

4.2.2

Udfordringer

VOX opsamlede i 2011 den gældende praksis for validering i Norge og havde bl.a. flg. pointer:
-Validering kan bruges i større udstrækning, end det gøres i dag. Brugen af validering er pt. faldende.
-På ’grunnskoleniveau’ er man kommet sent i gang med validering (2009).
-Der stilles spørgsmål til, om valideringerne på ’videregående skoler’ er på et tilstrækkeligt niveau.
-Valideringer på ’fagskolerne’ er nye og derfor på et begynderniveau, men fagskoleniveauet er vigtig for at
skabe overgang mellem ’grunn-’ og ’høyere utdannelse’.
-Der er i praksis stor forskel på tolkningen og brugen af valideringer inden for de forskellige høyskoler og
universiteter. Det opleves for tilfældigt, konkluderer VOX.
Der synes altså at mangle en fælles ensartet praksis ift. metoder brugt i valideringer. Det mangler en bred
legitimitet ud i samfundet ift. validering, fordi kvalitet ikke opleves tilstrækkelig og i orden. Der synes at
være behov for fælles nationale tolkninger/oversættelser af målene og øget fokus på vurdering af de
praktiske kompetencer.
Økonomiske incitamenter for validering synes at mangle (jf. EVA 2011). Det er fylkerne, der har ansvaret
for valideringer og der er forskel på, hvordan et fylke prioriterer voksenuddannelse og validering. Validering
finansieres via den rammebevilling, de enkelte fylker får til deres uddannelsesaktiviteter. Nogle fylker ser
validering som en investering i en vigtig ressource, andre mere som en udgift, der tages fra anden
uddannelse/udgifter.
Uddannelsesinstitutionerne får en rammebevilling. En person med et afkortet forløb giver lige så stor
10

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/
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bevilling, som en person med et helt uddannelsesforløb. Så skoler kan måske se en fordel i at afkorte mest
muligt ud fra en økonomisk synsvinkel.
Nogle institutioner ser med skepsis på de tilfælde, hvor en ’realkompetansevurdering’ erstatter en hel
uddannelse. Det betyder nemlig, at skolen mister sin indtægt.
Manglende information er stadig en barriere ifølge VOX, selv om der har været mange kampagner og
udviklet meget informationsmateriale mange steder. Vejledere i Norge kender til det ifølge VOX.
Medarbejdere og tillidsrepræsentanter på arbejdspladser gør det kun i begrænset omfang.
Beskæftigelsesindsatsen i Norge er pt. udfordret af, at uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser
ikke er koordineret og afstemt nok i love, regler og økonomi. Så brug af uddannelse og validering
begrænses i høj grad af dette.
Der er tiltag og nationale strategier i forhold til at styrke samspillet mellem karrierevejledning og
beskæftigelsesindsatser gennem etablering af partnerskaber. Fortolkningen af partnerskaber er dog
forskellig og derfor varierer tætheden i samspillet fra fylke til fylke.

4.3 Danmark
I 1995 blev der i Danmark formuleret de første tanker om at anerkende kompetencer, som man havde
tilegnet sig på anden vis end i det formelle uddannelsessystem. Siden 1997 har man fx inden for
arbejdsmarkedsuddannelserne haft mulighed for at afklare og vurdere kompetencer ved en Individuel
kompetenceafklaring (IKA). Samtidig indførte man i Danmark et parallelt uddannelsessystem for voksne,
som skulle give voksne lettere adgang til kompetenceudvikling og med anerkendelse af, at 2 års relevant
erhvervserfaring kunne medføre afkortede uddannelsesforløb bl.a. inden for ’erhvervsuddannelserne’.

4.3.1

Lov og regelsæt

Validering i Danmark har siden 2007 været styret af en samlet lov for validering inden voksen- og
efteruddannelsesområdet11. Det gælder både for ’Almen voksenuddannelse’ (AVU), gymnasiale enkeltfags
uddannelser (HF), ’Arbejdsmarkedsuddannelserne’ (AMU), Erhvervsuddannelser for voksne (EUV) samt for
de længerevarende uddannelser, ’akademi- og diplomuddannelserne’ 12.
For alle disse uddannelsesområder gælder, at man kan få en validering i forhold til adgang og i forhold til
mål i uddannelserne. Validering er en ret for alle voksne og en opgave, som uddannelsesinstitutionerne
skal varetage. Alle valideringer er landdækkende, det vil sige, at hvis en uddannelsesinstitution har lavet en
realkompetencevurdering og godkendt dele af en uddannelse, skal denne vurdering godkendes på en
anden tilsvarende uddannelsesinstitution.
I 2015 fik Danmark en ny lov for Erhvervsuddannelser. Her blev det et krav, at alle over 25 år, der ønsker
en erhvervsuddannelse skal starte med en validering (Realkompetencevurdering, RKV), der skal føre frem
til en individuel uddannelsesplan med afkortet erhvervsuddannelse for den voksne (EUV)13.
Valideringsprocessen til den nye EUV er blevet delt i to. En proces hvor faglige organisationer og udvalg
har fastsat standarder for vurderingen af erhvervsarbejde/praktik og standarder for afkortninger af
uddannelsen på baggrund af anden formel uddannelse. Standardvurderingen suppleres af en individuel
vurdering af kompetencer, som ikke er dokumenterede og som er tilegnet/udviklet uformelt og i ikkeformelle sammenhænge.

11

Læs om det danske uddannelsessystem med ets opdeling i et ordinært uddannelsessystem og et voksent- og
efteruddannelsessystemet(VEU): http://www.uvm.dk/-/media/UVM/Filer/English/PDF/120312-Education-andtraining-in-DK.ashx
12
Lov nr. 556 af 6. juni 2007 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25349
13
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170605 jf. kap 7.
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For de ’ordinære uddannelser’ findes der en lov, som muliggør validering i forhold til adgang inden for
videregående uddannelser14.
Universiteterne er ikke omfattet af lovene om validering, men det enkelte universitet har mulighed for at
dispensere for formelle adgangskrav samt at meritere anden formel uddannelse.
Alle udenlandske uddannelser kan blive vurderet og anerkendt i forhold til danske uddannelser i en
ministeriel styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop i 2016 indgået en aftale for nydanskere, hvor brugen af
validering er et vigtigt element. Alle nyankomne til Danmark skal, i asylperioden, have foretaget en
kortlægning med afklaring og vurdering af deres tidligere kompetencer fra skolegang og arbejdserfaringer
i hjemlandet15.
Ansvaret for validering i Danmark ligger på uddannelsesinstitutionerne og i de 12 Voksen- og
Efteruddannelses (VEU) -centre, der findes rundt i landet. Man har fra ministeriernes side forsøgt at øge
kvaliteten og omfanget af valideringer gennem en række nationale indsatser. I 2011 nedsatte man
således, i Undervisningsministeriet, en tværsektoriel ’RKV arbejdsgruppe’, der skulle komme med en
handlingsplan, som kunne øge det videre arbejde med validering, ift. 1) vejledning og rådgivning forud for
valideringen, 2) valideringsopgaven set i forhold til erhvervs- og beskæftigelsen i DK, 3) kvalitetssikring af
valideringsopgaven 4) informationsindsatsen. Arbejdet førte bl.a. til, at man i 2012 igangsatte en række
nationale projekter og indsatser, der skulle styrke den fælles kvalitet og fremme brugen af validering (se
ovenfor). Man lavede en målrettet information om validering for både borgere og personer i
uddannelserne, der arbejder med validering. Man ønskede at fremme de økonomiske incitamenter for at
gøre brug af validering.
Der er løbende udarbejdet nationale håndbøger og vejledninger (2002, 2008 og 2010) og
eksempelsamling (2013), som skulle styrke den gode praksis i arbejdet med validering i Danmark.
Centralt blev der i 2007 – 2008 udviklet et digitalt værktøj til kortlægning af en persons realkompetencer.
’Min kompetencemappe’, som værtøjet hedder, er et udvidet CV, der kombineres med en selvvurdering af
en række kompetencer. Min kompetencemappe er i dag ved at blive revideret 16 (se mere side 31).
Tredje sektor har også udviklet en række værktøjer, der kan kortlægge realkompetencer tilegnet gennem
folkeoplysning, frivilligt arbejde og foreningsliv. Værktøjerne kortlægger brede generiske kompetencer
opnået gennem aktiviteter i tredje sektor. Redskaberne er gratis og tilgængelige på DFS hjemmeside17:

I den danske beskæftigelsespolitik er der også fokus på validering i den aktivering og indsats, der skal
planlægges og aftales for den ledige på de danske ’Jobcentre’ i kommunerne.
Det hedder bl.a., at ufaglærte arbejdsløse, der er fyldt 30 år, har ret til at få en validering, hvor de kan få
vurderet deres uformelle kompetencer og få papir på dem. Alle ledige har ret til 6 ugers jobrettet
uddannelse. Her kan en validering også indgå forud for selve uddannelsesforløbet.
Alle ledige skal i øvrigt kortlægge deres kompetencer i et CV ved starten af deres ledighed. Hertil findes
der et centralt værktøj og en hjemmeside18, der kan støtte borgerne i dette arbejde.
Ledige kan, når deres uddannelsesforløb er blevet godkendt af jobcentrene, få betalt deres
uddannelsesforløb af kommunerne.

14

Bekendtgørelse nr. 85 af 26/1 2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=177119#idd213c21906e4-4f49-9e3b-3e9a418f2a5f validering/ Individuel kompetencevurdering jf. §7.
15
Se bl.a. flg omtale http://www.altinget.dk/misc/Trepartsaftaleomarbejdsmarkedsintegration.pdf og selve
loven/bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173094
16
Se eksisterende version på www.minkomptencemappe.dk
17
http://www.dfs.dk/temaer/realkompetence/
18
www.tekstmaskinen.dk
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I den danske beskæftigelsespolitik har det i flere år været et mål og en strategi at få flere ufaglærte
(personer uden fagbrev/svendebrev) til at videreuddanne sig til faglærte, da det vurderes, at man i
fremtidens Danmark har brug for flere faglærte medarbejdere på det danske arbejdsmarked 19.
Karrierevejledning i Danmark er delt for voksne ledige og voksne i beskæftigelse.
Voksne ledige, jobsøgende og sygemeldte, der får offentlig forsørgelse kan få karrierevejledning på
’Jobcentrene’ som led i deres sagsbehandling.
Ansvaret for karrierevejledning af voksne i beskæftigelse har til tider været uklart. Men siden 2010 har det
været forankret i VEU-centrene og de tilknyttede uddannelsesinstitutioner, samt i ’Studievalg’ for voksne,
der søger mod videregående uddannelse jf. VEU-centrene20.
Der mangler i Danmark et tydeligt, ensartet og uvilligt tilbud for voksenvejledning, jf. diverse rapporter og
analyser. Det gælder navnlig for voksne, der er i beskæftigelse. Der er gjort forskellige erfaringer
opsøgende arbejde i forhold til virksomheder med en kombination af vejledning, rådgivning om
uddannelse afklaring og vurdering af kompetencebehov for virksomhedernes ansatte 21.
Det er også VEU-centrene, der har til opgave at samarbejde om beskæftigelsesindsatsen med ’Jobcentre’,
kommuner og a-kasser i Danmark om information og vejledning ift. validering. Dette samarbejde er
regionalt forankret og kan variere meget både i regioner og kommuner.

4.3.2

Udfordringer

Til trods for det store fokus og ønsket om en samlet indsats for validering fra politisk side, er brugen af
validering i Danmark stadig begrænset. Den er størst inden for erhvervsuddannelserne, men også her er
der stor variation i, hvor meget validering bliver brugt.
De danske undersøgelser af den gældende valideringspraksis påpeger jf. bl.a. EVA 2011 og 2012 at:
-De økonomiske incitamenter for uddannelsesinstitutionerne er små, - betalingen for selve valideringen er
lille ift. opgavens omfang, afkortning af uddannelser betyder mindre tilskud til uddannelsen pga. det
danske taxametertilskudssystem.
-Kendskabet til muligheden for validering i den brede befolkning er stadig begrænset.
-Kvaliteten og kvalitetssikringen af valideringerne er forskellig og i nogen tilfælde mangelfuld. Valget af
valideringsprocessen og metoderne samt tolkningen af målkriterierne er et ansvar for den enkelte
uddannelsesinstitution.
-Validering i Danmark har et ringe beskæftigelsesfokus. Det er til tider svært at samordne
beskæftigelsesindsatsen med validering i uddannelsessystemet, bl.a. på grund af de finansielle rammer i
uddannelsessystemet og beskæftigelsessystemet.
-Det er for vanskeligt at få anerkendt praktiske kompetencer, da det er uddannelsernes mål, der er
udgangspunktet.
’VEU-centrene’ har jf. den centrale lovgivning i Danmark et koordinerende ansvar for uddannelse,
rådgivning og vejledning om uddannelse, men praksis kan det variere fra VEU-center til VEU-center. VEUcentrene består af forskellige partnerskabsinstitutioner, som både konkurrerer og samarbejder om
opgaven. Det kan til tider medføre vanskeligheder i samarbejdet.
Selvom der er lovgivet om et lokalt og regionalt samarbejde om beskæftigelse og uddannelse i VEUcentrene, varierer samarbejdets karakter meget fra område til område, rundt i landet.
’Jobcentrene’ har ansvaret for vejledning og rådgivning af ledige personer ift. uddannelse og
beskæftigelse. Der ønskes et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og VEU-centrene da det
kræver kendskab til uddannelsessystemets lovgivning og muligheder.

19

Fra ufaglært til faglært strategien er blevet undersøgt af Danmarks Evalueringsinstitut EVA 2015.
https://www.eva.dk/projekter/2014/fra-ufaglaert-til-faglaert
20
http://www.veucenterhb.dk/nyheder/ros-til-veu-centrene-for-at-skabe-overblik-over-voksenvejledningen.html
21
http://nck.au.dk/fileadmin/nck/Publikationer/NCK_VEU-centrenes_kompetenceafklaring_2012_01.pdf
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Beskæftigelsessystemet og uddannelsessystemet har hver deres værktøjer og metoder til at kortlægge
realkompetencer/kompetencer. Det vanskeliggør samarbejde, samspillet og en samlet indsat.
Beskæftigelsessystemet og uddannelsessystemet har forskellige forsørgelsesgrundlag, der skal
koordineres, når ledige skal på uddannelse.
Disse forhold udgør ofte en barriere og er en udfordring, når der skal laves en samlet indsats for borgere
ved brug af validering.

5. Mesoniveau - regional ramme og praksis
I dette afsnit sættes der fokus på de tre regionale områder som deltager i Yggdrasil; Region ’Västra
Götaland’ i det vestlige Sverige, ’Fylkeskommune Vestfold’ i det sydlige Norge og ’Region Midtjylland’ som
ligger midt i Jylland. Alle tre områder er inddelt i en række kommuner.
Beskrivelserne her kan i flere tilfælde være svære at adskille fra de lokale kommunale forhold.
Derfor vil dette afsnit ikke fylde så meget, som det efterfølgende afsnit om validering på det kommunale
eller institutionelle niveau. Opsamlingen på afsnittet vil ligeledes blive lagt sammen med afsnittet om de
lokale områder.

5.1 Sverige – Region Västra Götaland
Arbejdet med validering på regionalt og kommunalt niveau er formuleret af ’Myndigheden for
Yrkeshögskolan’. Heraf fremgår det, at de enkelte uddannelsesområder og uddannelsesinstitutioner har
ansvaret for valideringen inden for uddannelser jf. skemaet nedenfor.

Den lokale strategi for Västra Götaland med sine 49 kommuner er formuleret i en strategi for vækst og
virksomheder. I forhold til uddannelse hedder det:
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- at samarbejdet mellem arbejde og uddannelse skal styrkes.
- de unge skal motiveres til at uddanne sig videre /livslangt.
- det skal være muligt at afkorte og forenkle vejen fra uddannelse til arbejde gennem vejledning og
validering.
- der skal satsets på et samarbejde med uddannelsessystemet for at tilgodese fremtidige kompetencer og
færdigheder.
- der skal ligeledes satsets på at styrke læringen i virksomheder og organisationer.
’Validering Väst er en støtteenhed/-struktur for validering i Västra Götalandsregionen22.
1. april 2011 gav ’Beredningen för hållbar utveckling, Västra Götalandsregionen’ Regionsudviklings sekretariatet det opdrag, at de skulle medvirke til at anvise ’Kommunalförbunden’, hvordan en fælles
støtteplatform for valideringsarbejdet kan udvikles. En arbejdsgruppe har siden 2012 arbejdet med et
’Förslag till stödstruktur för validering i Västra Götaland’.
Sammen med kommunen og ’kommunalförbunden’ i Västra Götaland, har de nu opbygget en platform, der
skal give viden og information og et bredt overblik over samspillet inden for kompetence- og
uddannelsesområdet herunder validering.23
På det regionale og lokale niveau opleves det som en udfordring, at ’Arbejdsformidlingen’, AF, som bestiller
af en validering på en skole, stiller store krav om kompetence og opfølgning på opgaven.
AF anlægger en tydelig ’gabstænkning’24 og et ønske om effektivitet. Der stilles også krav om pålidelige
vurderinger af de udførende skoler jf. Yggdrasils svenske partnere.
Validering er i regionen især udbredt inden for brancheområdet kommunale ’vård og omsorgsvirksomheder’ (social og sundhedsområdet). Valideringen sker ofte med flere kommunale interessenter
involveret, som fx ’Vuxenutbildning’ og ’Kommunalt Stød och Omsorg’. Validering har i høj grad bidraget til
den kommunale kompetenceudvikling inden for ’vård og omsorg’. Det sker som regel inden for de
ordinære virksomhed, hvor vejlederne (’handlederne’) udfylder en stor rolle/funktion.
Byggebranchen i Göteborg har et velfungerende koncept for branchevalidering, som har høj legitimitet for
dem der bliver valideret i arbejde.
Et fællestræk i de brancher som benytter validering er, at brancherne har brug for kompetencer, de
forskellige aktører samarbejder derfor om at skabe muligheder for validering og kompetenceløft.
Analyse og opsamling
Regionen Västra Götaland har i sine strategier et ønske om en øget indsats i forhold til læring, validering
og kompetenceudvikling af borgerne for at sikre øget vækst og konkurrence.
’Validering Väst’ har en koordinerende og informerende rolle i forhold til validering i det regionale område,
men selve arbejdet med validering er forankret i uddannelsesinstitutionerne. Det er fx de kommunale
’voxenutbildninger’.
’Arbejdsformidlingen’ benytter sig af validering, men der synes at være visse udfordringer i det regionale
samarbejde mellem AF og uddannelsesinstitutionerne. Det har karakter af et formelt tværetats
samarbejde (jf. Lauvås og Lauvås:2011) og et samarbejde fra sag til sag med karakter af et kundeleverandør forhold, hvor AF stiller krav til uddannelsesinstitutionerne. Tilliden til valideringerne i AF er ikke
altid tilstede, da de oplever for stor variation i vurderingerne (se videre under næste afsnit om konkrete
sager).

5.2 Norge - Vestfold fylkeskommune

22

http://www.valideringvast.se/om-oss/
Platformen findes på flg. link: http://www.kompetensplattformvg.se/
24
’Gabstænkningen’ bliver også omtalt som ’det halvtomme glas’ eller ’et mangelsyn’ i modsætning til ’det halvfulde
23

glas’ eller et ressourcesyn. Jf. bl.a. Andersson og Fejes, Aagaard og Dahler og Ruud Duvekot.
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I Vestfold Fylkeskommune har man ønsker om helhedsorienterede løsninger i forhold til uddannelse,
karrierevejledning og beskæftigelsesindsatser. Man ønsker derfor, at der satses på partnerskaber mellem
fylkeskommunens forskellige interessenter og aktører jf. Verdiskaping Vestfold er det regionale
partnerskapet i Vestfold’s” hjemmeside25.
I Norge har man fylkesvis valgt at oprette karrierecentre ved en satsning på livslang læring for på denne
måden at give voksne lettere adgang til karriereveiledning. I Vestfold har man oprettet ”Karrieresenteret i
Vestfold” som er et partnerskap mellem Vestfold fylkeskommune og NAV (Nationalt Arbeids- og
velferdsetaten’).
’Karrieresenteret’ tilbyder gratis, individuel karrierevejledning til alle voksne og unge over 19 år. En
karrierevejledningssamtale skal være med til at gøre den enkelte mere bevidst på sine kompetencer og
muligheder. ’Karrieresenteret’ er også et ressource- og kompetencecenter for rådgivere i skoler og NAV.
’Karrieresenteret’ tilbyder afklaring vha. af en række forskellige værktøjer fx
interessekortlægningsværktøjer og kortlægning af tidligere erfaringer, evner og værdier.
De hjælper også med at skrive jobansøgninger og CV’er, ligesom de informerer om uddannelse og erhverv.
Arbejdet med validering ’realkompetansevurdering’ inden for ’Videregående oplæring’ ligger ikke i
karrierecentret, men i Vestfold fylkeskommunes uddannelsesafdeling. Man ansøger om en
realkompetencevurdering via en central hjemmeside.
Ansvaret for validering inden for andre uddannelsesområder fx’ høgskoler’, ’universiteter’ og
’yrkesfagskoler’ ligger på de enkelte uddannelsesinstitutioner eller oplæringskontorerne i
fylkeskommunen.
Den enkelte uddannelsesinstitution udvikler selv sin realkompetencevurdering, og der er ikke
nødvendigvis en anerkendelse af arbejdet på tværs af institutionerne.
Validering i Vestfold fylkeskommune retter sig mod uddannelserne på ‘videregående skoleniveau. Denne
foregår især inden for ‘omsorg og plejesektoren’, men skal kunne tilbydes inden for alle erhverv med fagog/eller svendebrev.
Analyse og opsamling
Der er altså taget en række initiativer i ’Vestfold Fylkeskommun’, for at skabe mere helhedsorienterede
løsninger i forhold til uddannelse, karrierevejledning og beskæftigelse ved at opbygge partnerskaber
blandt aktørerne, som skal samle aktiviteterne og tilbuddene.
Partnerskabet omfatter dog ikke selve valideringen op imod uddannelser. Den er organisatorisk placeret i
en selvstændig afdeling i fylkeskommunen, når der er tale om’ ’videregående oplæring’. For
’yrkesfagskoler’, ’høgskoler’ og ’universiteter’ foregår valideringen på de respektive
uddannelsesinstitutioner.
Samarbejdet mellem ’Karrieresenteret’ og uddannelsesinstitutionerne er baseret på at Karrieresenteret
foretager karriere vejledningen, og henviser den enkelte videre til realkompetencevurdering hos Vestfold
Fylkeskommune hvis det er aktuelt med en uddannelse på videregående skoles niveau.
Tilsvarende henvises det til den enkelte uddannelsesinstitutioner, hvis det er høyskole eller universitet
som er målet for videre karriere/uddannelse. Det synes som om de værktøjer og den brede kortlægning
som foregår i karrierecentret ikke altid helt så stor legitimitet og gyldighed i skolerens/
uddannelsesinstitutionernes validering og bliver derfor ikke altid brugt i skolernes validering.
Det er også en barriere, at der ikke er store traditioner for i næringslivet og de enkelte virksomheder at
beskrive og dokumentere den enkelte ansattes realkompetencer baseret på den læring, man kontinuerligt

25

https://www.vfk.no/Politikk-og-partnerskap/ .
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har tilegnet sig i arbejdslivet. Derved har den enkelte ringe eller ingen mulighed for at få kortlagt og/eller
valideret de kundskaber, man har fra arbejdslivets opgaver.

5.3 Danmark – Region Midtjylland
Den regionale strategi i ’Region Midtjylland’ skriver sig ind i den nationale politik på området. Der findes en
regional vækststrategi for regionen som er formuleret af ’Vækstforum’, og i den er befolkningens
kompetencer og kompetenceudvikling et centralt aspekt.
Region Midtjylland, Vækstforum og Regionsråd Midt har iværksat en lang række initiativer:
-Kompetenceudvikling via de tre regionale Voksen Erhvervs Uddannelses (VEU) centre (se nedenfor for
uddybning),
-tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft,
-tiltrækning og fastholdelse af udenlandske studerende,
-tiltrækning af højtuddannede i Vestjylland,
-imagekampagne ift. Industriens uddannelser – herunder praktikpladsindsats.
Derudover har Vækstforum i Vækstplan 2016-2020 en række initiativer på vej bl.a. i projekter, som både er
regionale og EU finansierede fx:
’Kompetenceforsyning 2.0 – via de tre regionale VEU-centre’, (EU og regionalt finansierede)
’RummeligMidt –med fokus på inklusion’
’Flere unge i erhvervsuddannelse – herunder praktikpladsindsats’.
En arbejdsgruppe under kompetencerådet har i 2015 formuleret forslag til det fremtidige arbejde med
validering i Region Midtjylland. Gruppen sætter især fokus på, at virksomhedernes arbejde med
kompetenceudvikling af medarbejdere inddrager brug af kortlægning og validering af kompetencer. Dette
arbejde skal ske i partnerskaber eller i samarbejde mellem koordinerende enheder fra beskæftigelses-,
erhvervs – og uddannelsesinstitutioner for at sikre, at arbejdet og opgaven opleves sammenhængende og
helhedsorienteret både for individer og for virksomheder jf. gruppens rapport.
VEU-centrene er et partnerskab mellem et regionalt områdes uddannelsesinstitutioner om voksnes efterog videreuddannelse. De har formelt ansvaret for formel uddannelse og validering, samt for vejledning,
rådgivning og information om uddannelse til ledige, beskæftigede samt jobcentre/a-kasser og
virksomheder. Deres opgave er formuleret i Lov om Voksen- og Efteruddannelse 26.
De tre VEU-centre i Region Midtjylland har en formel koordinerende og kvalitetssikrende opgave ift.
validering (RKV/IKV). De enkelte uddannelsesinstitutioner, der er knyttet til VEU-centrene har ansvaret for
selve valideringen. Her har udvalgte valideringsressourcepersoner ansvaret for kvaliteten i arbejdet med
validering og koordineringen mellem de respektive institutioner i VEU-centret.
VEU-centrene har også ansvar for det lokale opsøgende arbejde i forhold til virksomheder og deres
ansatte. Ansvaret for vejledning/rådgivning af voksne i beskæftigelse om validering og uddannelse er altså
placeret i VEU-centrene.
Kommunerne i regionen har ansvaret for tiltag i forhold til ledige borgere, der har andre problemer end
ledighed og som har været ledige i mere end 2 år. De vejleder, laver planer for fremtiden og står for
udbetaling af forsørgelse.
De lokale ’Jobcentre’ har ansvaret for at støtte ledige borgere, der er jobsøgende dvs. afklaring af jobevner,
karriereplaner, opfølgning med jobsøgning, tilbud om praktik, job og uddannelses tilbud.
A-kasserne (for forsikrede arbejdsløse) har ansvar for medlemmer inden for den pågældende faggruppe.
De vejleder og udbetaler penge/forsørgelse for personer i de to år, de er berettigede til
arbejdsløshedsunderstøttelse.
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Lov om VEU-centre -https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128920
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Validering er især udbredt inden for brancher, hvor der typisk benyttes ufaglært arbejdskraft, og hvor
jobudviklingen gradvist har krævet kompetencer på et højere niveau. Arbejdet er blevet støttet af
kampagen: ’Fra ufaglært til faglært’ - som har til formål at styrke både en national, regional og kommunal
indsat.
Brancheområder hvor validering er udbredt er: Transport, logistik, servicearbejde, det grønne område,
handel og kontor, gastronomi & ernæring samt social og sundhed.

Analyse og opsamling
Partnerskabet mellem VEU-centrenes uddannelsesinstitutioner er kendetegnet ved at være både
samarbejde og indbyrdes konkurrence (jf. Jørgensen og Friche 2007). Det vanskeliggør til tider
samarbejdet, således at det kollektive hensyn tilsidesættes af individuelle interesser. Visse institutioner
ser mere samarbejdet som en del af sikring af egen aktivitet end som en del af en fælles offentlig
forvaltningsopgave.
VEU-centrenes samarbejde med beskæftigelses- og erhvervsorganisationer fx ’Jobcentre’, ’A-kasser’ og
erhvervskontorer har karakter af tværetatssamarbejde (jf. Lauvås og Lauvås:2011) med de udfordringer,
der ligger i, at man er underlagt forskellige regelsæt og lovgivninger.
’Jobcenter’ og VEU-centrene forsøger at opbygge fælles tværsektorielle procedurer, men det lykkes ikke
altid, da samarbejdet mellem Jobcenter og uddannelsesinstitutioner tit er personbundne og
vanskeliggjorte af, at der hyppigt sker udskiftning i personkredsen. Derfor er samspillet tit svært at
professionalisere (jf. Jørgensen og Friche 2007).
Der benyttes forskellige værktøjer i de forskellige sektorer - uddannelse og beskæftigelse. De dokumenter,
der laves til kortlægning af realkompetencer er altså ikke anerkendte eller legitime på tværs af
sektorerne. Dette uddybes i afsnit 5.3.

6. Micro niveau – lokal ramme og praksis
I dette afsnit sættes især fokus på, hvordan arbejdet med kortlægning og validering forløber på lokalt
niveau. Og det lokale samarbejde mellem karrierevejledning, uddannelse og beskæftigelse bliver beskrevet
og analyseret med udgangspunkt i konkrete cases.

6.1 Sverige - lokale valideringsarbejde i Västra Götalans kommuner
På micro-niveau er der mange forskellige aktører i den svenske region og en blanding af kommunale og
private aktører er involveret. Det drejer sig bl.a. om kommunale studie- og erhvervsledere,
Arbejdsformidlingen/AF, brancheorganisationer, sagsbehandlere (’handledare’), oplærere og arbejdsgivere
på arbejdspladser samt lærere på uddannelsesinstitutioner.
Der findes tilsyneladende ingen centrale eller faste rammer for koordineringen mellem de forskellige
aktører på anden måde end den YH–myndigheden har beskrevet jf. forrige afsnit. Men der foregår en
koordinering og et samspil i forhold til de forskellige opgaver fra sag til sag jf. casene.

6.1.1. Samarbejde om kortlægning og bedømmelse i AF og uddannelse
Af beskrivelserne i casene og det spørgeskema som ’Validering Väst’ har besvaret til Yggdrasil, fremgår
det, at de manglende nationale retningslinjer får betydning for det lokale arbejde med validering. Denne
mangel fører bl.a. til for stor forskellighed og forvirring i arbejdet med validering. Det opleves, at sagsgange
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kan være ineffektive, statiske og ugennemskuelige. Resultatet er bl.a., at det er svært at følge op på sager
og at sager kan ende blindt i et af ’systemerne’.

Case: Valideringsforløb for arbejdsløse uden andet problem end mangel på arbejde.
Som arbejdsløs starter sagsforløbet ofte i Arbejdsformidlingen, hvor den første registrering af
personens kompetencer sker sammen med udfærdigelse af en formel dokumentation på, at den
pågældende person er jobparat (’anställningsbar’). Dette sker gennem en kort samtale.
Derefter bliver den ledige bedt om at foretage en bred kortlægning af sine kompetencer i et
selvvurderingsskema (själskattningsformular).
Med udgangspunkt i selvvurderingsskemaet har AF sagsbehandleren og den ledige endnu en
samtale. Under denne samtale identificeres den arbejdsløses fremtidige jobprofil
(’yrkesidentitet’).
Når den fremtidige jobprofil er fundet, sendes den arbejdsløse videre til en
uddannelsesinstitution, der tilbyder en uddannelse inden for det pågældende jobområde, med
henblik på at foretage yderligere en kompetencekortlægning. Kortlægningen foregår vha. en
udforskende samtale på erhvervsskolen/gymnasiet. Denne samtale resulterer i et
kortlægningsopsamlingsdokument, som bekriver den lediges videre behov for en
kompetencebedømmelse.
2 – 3 uger efter foregår den videre kompetencevurdering. Denne bedømmelse kan starte med
en indledende samtale, hvor der laves en vurdering af, om der er grundlag for en videre
branchemæssig kompetencevurdering. Hvis det vurderes at være relevant, vil den ledige
fortsætte i en proces, hvor der gives mundtlige og/eller skriftlige opgaver samt praktisk
afprøvning på en arbejdsplads eller på et værksted på skolen.
Kompetencebedømmelsen resulterer i kompetencebeviser for de kompetencer, den ledige
person har inden for branchen/uddannelsen, ligesom der udformes et dokument
(’kompletteringgsutlåtande’), der beskriver behovet for yderligere uddannelse og lærlingepraktik
for at kunne få et faglært bevis (’yrkesbevis’).

Analyse og opsamling på case
Ovenstående valideringsproces har en række opmærksomhedspunkter.
Hvis personen ikke vurderes at være i stand til at forsætte med kompetencevurderingen ender
kortlægningsarbejdet i en blindgyde, da den ledige står tilbage uden et formelt dokument, der synliggør
vedkommendes brede og snævre faglige kompetencer.
Identificeringen af en jobprofil er vigtig, for at den ledige kommer videre i valideringsprocessen. Det
betyder, at den indledende selvvurdering er meget afgørende for den lediges videre proces.
Selvvurderingen overlades til den enkelte ledige, hvilket kan være sårbart, da det kan være en vanskelig
proces at sætte ord på egne (og tit tavse) kompetencer. Den ledige får ikke anden hjælp eller støtte til
kortlægningen end korte samtaler med AF sagsbehandleren.
Endelig er det også vigtigt, at AF sagsbehandleren har et indgående kendskab til forskellige
brancheområder for at kunne medvirke i denne identificering af det fremtidige brancheområde.
Samspillet mellem AF og uddannelsesinstitutionen er også afgørende for den lediges valideringsproces.
Dels skal skolen kunne tage imod den ledige, når denne henvises til skolen, dels skal de dokumenter, der
benyttes, kunne forstås af og overføres til begge systemer/partnere.

Valideringsproces for personer med anden baggrund end svensk.
De svenske partnere påpeger et behov for øget samarbejde omkring målgrupper af indvandrere
/flygtninge. I dag forgår processen fx således:
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Et valideringsforløb for indvandrere /flygtninge vil i Sverige i dag typisk starte hos
’Migrationsverket’, hvor personen vil blive registret som asylansøger. Derefter placeres personen
i en kommune, der har ansvaret for at den nyankomne får en godkendt opholdstilladelse.
Når opholdstilladelsen er på plads, kan personerne begynde at søge efter arbejde. Det sker ved
at henvende sig på AF for at blive skrevet op som arbejdssøgende.
På AF kortlægges personens kompetencer, og man får et formelt dokument på, at man er
godkendt til at blive ansat i job (gesällbrev).
Derefter fortsætter en proces på AF, som ligner eksemplet ovenfor med en indledende samtale
og selvvurdering ’Sälvskatting’, som skal følges op af samtale, hvor personens jobprofil
(yrkesidentitet) skal identificeres.
Hvis personen sendes videre til kortlægning af kompetencer og validering på en
uddannelsesinstitution, bliver vedkommendes kompetencer vurderet op imod svenske
uddannelsesstandarder. Hvis man har begrænsede svenskkundskaber kan man ofte ikke få
foretaget en kompetencekortlægning og en kompetencevurdering på et svensk gymnasium.
Ved ’branchemodellen’ bliver de udenlandske erfaringer også vurderet snævert op imod svenske
standarder og krav. Det er ofte anbefalingen, at en person med anden udenlandsk baggrund
skal have hele uddannelsen, eller man tilbydes lange oplæringsforløb inden for branchen eller
arbejdsmarkedsuddannelser, relateret til branchens krav.

Analyse og opsamling på case med personer med udenlandsk baggrund.
Sådanne forløb for udlændinge rejser følgende opmærksomhedspunkter:
Som ikke svensktalende eller med begrænsede svenskkundskaber er det vanskeligt at udfylde
selvvurderingen og at redegøre for arbejdserfaringer fra hjemlandet.
Ligeledes kan det være svært for AF sagsbehandleren at forstå de erfaringer og de uddannelser, som
personerne kommer med fra hjemlandet.
Som ikke svensktalende eller med begrænsede svenskkundskaber kan man ikke få foretaget en formel
kompetencekortlægning og vurdering.
Det er vanskeligt at oversætte udenlandske uddannelser til det svenske uddannelsessystem.
Det er vanskeligt at omsætte udenlandske erfaringer til de svenske branchekrav og
brancheområder/jobprofiler. Det kan betyde, at de erfaringer man fx har fra udenlandske byggetraditioner
ikke kan anerkendes i Sverige.
Der mangler et system og redskaber til at kortlægge og legitimere udenlandske personers reelle
kompetencer, så de ikke begrænses af sprog og svenske standarder og krav.
Det kan desuden være vanskeligt at blive forsørget af AF under hele uddannelsesforløb, viser casene.

6.1.2 Kompetencekortlægning - ud fra lokale cases i Västra Götaland
En kort vurdering af de benyttede værktøjer i den svenske valideringsproces jf. skemaet i afsnit 3 s. 7.
-Arbejdsformidlingens, AF’s korte indledende samtale – semistruktureret samtale, som stiller store krav
til indlevelse hos AF sagsbehandleren.
-AF’s selvvurderingsskema er et værktøj dvs. det har ikke legitimitet uden for AF. Der er tale om en fast
skabelon, hvor personer skal vurdere egne kompetencer inden for forskellige områder. Det er en proces,
der i høj grad overlades til den enkelt at udfylde. Man ved fra forskningen, at det tit er vanskeligt at
vurdere egne kompetencer, at det drejer sig om tavs viden, som tit har brug for at blive hjulpet på vej (jf.
NVR skema side 7). Samtidig er systematikken tit meget abstrakt og for langt væk fra de konkrete
erfaringer og kundskaber, som er tilegnet under tidligere arbejdspraksis og uddannelse.
En selvvurdering, der står alene kan aldrig gøres legitim, da det er en subjektiv vurdering, der foregår.
Selvvurderinger er gode som dialogværktøjer (jf. NVR skema side 7).
Selvvurderingsværktøjet er fælles for alle jobsøgende i Sverige. Det betyder bl.a. at der ikke skeles til
personernes sprogkundskaber i de valgte værktøjer.
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-AF’s opfølgende (anden) samtale, der munder ud i en jobidentitet/-profil. Denne samtale tager
udgangspunkt i selvvurderingen. For sagsbehandleren, der skal lave den første bedømmelse af de mange
og brede kompetencer en person har tilegnet sig, kræver det ofte god tid og branchekendskab, samt evne
til at sætte sig ind i den pågældende kontekst. En sådan samtale stiller derfor store krav til AF
sagsbehandlerens samtalekundskaber, og forståelse for vanskeligheden med at sætte ord på
kompetencer.
Formålet med AF’s kortlægning er primært at identificere en fremtidig ’yrkesidentitet’ /jobprofil’.
Formen er tilsyneladende altid den individuelle samtale, koblet med et dokument med selvvurderinger.
Dokumenterne fra AF, der beskriver den identificerede brancheprofil, realkompetencer samt det videre
valideringsforløb, synes ikke at have nogen formel legitim status uden for AF.
Det samme gælder de kortlægninger, som private udbydere i Sverige tilbyder jf. case-beskrivelserne.
Formålet med de kortlægninger og vurderinger, der foregår på uddannelsesinstitutionerne, er at få en
uddannelsesplan for den videre uddannelse samt formelle uddannelsesbeviser på de kompetencer, man
allerede har inden for uddannelsen og kortlægningen adskiller sig derved i sit formål fra kortlægningen i
AF.
Det snævre valideringsarbejde på uddannelsesinstitutionerne sker typisk vha. forskellige metoder:
-Indledende screening på erhvervsskolen/gymnasium - er der grundlag for en kompetencebedømmelse?
-Udforskende samtale om erhvervskompetencer på erhvervsskole/gymnasium
-Skriftlige opgaver på skolen
-Mundtlige opgaver på skolen
-Praktiske opgaver på skolen
At bruge flere forskellige metoder vil typisk give mulighed for at synliggøre flere forskellige kompetencer,
samt sikre at både teoretisk viden og praktiske færdigheder bliver synlige. Praktiske opgaver kan være
mere eller mindre kontekstuelle. Praktiske opgaver uden tydelig kontekst vil måske kun vise færdigheder.
Mange personer med praktiske erfaringer har ofte svært ved at formulere sig skriftligt og mundtligt om
sine kompetencer. Derfor kan det være en udfordring, hvis man skal starte med at formulere sig om sine
kompetencer i stedet for at demontrere dem i praktiske opgaver og handlinger i forskellige situationer (jf.
bl.a. NVR træfpunktsmodel side 8).
Det kan endvidere være afgørende for vurderingerne, at bedømmerne har klare eksplicitte kriterier for
vurderingen. AF formulerer skepsis over for de vurderinger, der foretages på gymnasier. Det kan hænge
sammen med, at skolernes lærere ikke i fællesskab har formuleret deres vurderingskriterier præcist nok.
Uddannelsesmål er ofte meget overordnede og kan derfor fortolkes på forskellig vis.
Det stiller altså krav til bedømmernes kompetence. De skal være i stand til at eksplicitere deres
bedømmelsesgrundlag, ligesom det stiller krav til dem om at kunne oversætte personers praktiske
kompetencer til formelle uddannelsesmål/krav. En eksplicitering af uddannelsesmålene vil kunne
medføre, at vurderingerne bliver mere ens (Jf. erfaringer fra det danske UFFA projekt – Fra Ufaglært til
Faglært på rekordtid27).
De valgte metoder til kortlægning og vurderinger af de kortlagte kompetencer resulterer i et dokument,
der oplister de kompetencer, som er godkendte og som fører til formelle beviser samt en plan for det
videre uddannelses- og oplæringsbehov.
Det afsluttende dokument fra valideringen er det eneste dokument i valideringsprocessen, der har en
formel legitim status, da dokumentet refererer til godkendte standarder og krav i uddannelser og
brancher.

6.2 Norge – Det lokale valideringsarbejde Vestfold og Larvik kommune

27

Omtalt bl.a. i artikel af Wahlgren og Nistrup, Dansk Pædagogisk Tidskrift nr. 1 2015
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De forskellige lokale aktører i Vestfold fylkeskommune fordeler sig på både et fylkeskommune-niveau et
kommunalt-niveau og på institutionsniveau.
På lokalt niveau har NAV Vestfold og Vestfold Fylkeskommunen et fælles ejerskab og partnerskab
omkring ’’Karrieresenteret Vestfold’’ med det formål at styrke arbejdet med vejledning, afklaring og
validering ift. videregående oplæring (se i tidligere afsnit).
Her er altså tale om et tværetat samarbejde og et samarbejde på strategisk niveau om en fælles
samfundsmæssig opgave - et partnerskab jf. Jørgensen 2007.

6.2.1.Samarbejde om validering mellem Larvik Kommune, NAV og Vestfold fylkeskommune
Hvis man ser på den samlede afklarings- og valideringsproces jf. model side 5, er det afgørende, at selve
valideringen er adskilt fra ’Karrieresenterets’ afklarende arbejde, idet det foregår i en særlig afdeling i
Vestfold fylkeskommune i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med ’videregående oplæring’.
Et valideringsforløb for videregående oplæring kan se således ud:
En realkompetencevurdering på en videregående skole for voksne udføres af en faglærer, efter
at den voksne kandidat er henvist til vurderingen af Vestfold Fylkeskommune, som har ansvaret
for at vurdere, om kandidaten er egnet til en realkompetencevurdering inden for det faglige felt.
Den tidligere kortlægning, der er sket inden realkompetencevurderingen, bruges tit ikke i selve
realkompetencevurderingen, og en forberedende fase på skolen kan ofte springes over, så
faglærer og kandidat mødes første gang til selve realkompetencevurderingen.
De sidder i et rum med stole og borde som det er typisk på en skole.
I starten fortæller faglæreren om det, kandidaten skal igennem.
Derefter starter en udforskende samtale om de faglige krav, som er formuleret i uddannelsens
mål. Faglæreren bruger kompetencemålene til at stille sine spørgsmål og i løbet af en time er
samtalen slut. Der spørges ikke ind til fritidsaktiviteter, arbejdserfaringer eller andre interesser
hos kandidaten.
Derefter fik kandidaten et kompetencedokument, som beskriver hvilke kompetencemål,
kandidaten kan få godkendt. Det modtager kandidaten med lettelse.
Senere modtager vedkommende formelle kompetencebeviser på de godkendte kompetencemål.
Analyse og opsamling på casen
Som det ses af case-materialet, er der et gab mellem den indledende afklarende proces og selve
realkompetencevurderingen. Casen kan desuden fremvise flg. fokuspunkter omkring samspillet:
Selv om der findes et samarbejde i kommunen om den afklarende proces mellem NAV og
kommunen/fylkeskommunen, så kniber det stadig med at få hele valideringsprocessen til at være /eller til
at fungere som en helhed, hvor beskæftigelsesperspektivet og den brede afklaring og kortlægning kobles
og bliver inddraget i den snævre kortlægning og vurdering i uddannelserne (se videre omtale og analyse af
de benyttede metoder i næste afsnit).
Larvik kommune har derfor arbejdet på at styrke det konkrete samarbejde mellem den indledende
afklaring på karrierecentret og den efterfølgende realkompetencevurdering.
Det har de gjort ved bl.a. nogen gange at basere valideringen ift. videregående oplæring ved Vestfold
Fylkeskommune, på karrierevejledningen fra ’’Karrieresenteret Vestfold’’ eller Larvik Kommune, samt ved
at lade selve vurderingen foregå på kommunen og ikke i Vestfold Fylkeskommunes kontor. De ønsker
ligeledes at styrke synliggørelsen og brugen af alt det, en person kan, for at styrke personernes selvtillid
og motivation for mere uddannelse. Disse tiltag er dog ikke gjort permanente og er måske heller ikke
tilstrækkelige i forhold til at overvinde barrierer, der forekommer i det tværetatslige samarbejde.

Et valideringsforløb for en indvandrer kan se således ud:
Personen søger om asyl og bliver derefter knyttet til en kommune. Her tilbydes han
norskoplæring.
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I starten kortlægges også alle hans tidligere uddannelser og kompetencer sammen med
rådgiveren i kommunen.
Hans udenlandske eksamensbeviser sendes til NOKUT (Nationalt Organ for Kvalitet i
Utdanningen) for at få en umiddelbar vurdering af, om den længerevarende uddannelse fra
hjemlandet er verificerbar ift. norske uddannelser. Han får afslag på en godkendelse ift. en
tilsvarende uddannelse.
Der er udviklet en proces, hvor udlændinge med længerevarende uddannelser kan få deres
uddannelser fra hjemlandet vurderet i Norge, hvis de ikke har dokumentation for dem. Den
hedder UVD –ordningen (Uden Verificerbar Dokumentation.). Processen forløber således, at
kandidaten selv skal beskrive mindst 8 fag fra sin uddannelse i hjemlandet. Det skal være så
detaljeret som muligt med indhold og litteratur. Derefter indkaldes man til et interview, hvor det
afklares om kandidaten kan gå videre til en endelig vurdering. Denne samtale må foregå på
norsk og foretages af en medarbejder/underviser fra en højskole eller universitet.
En anden person med udenlandsk baggrund søger validering på videregående oplæring, men
afvises med den begrundelse, at vedkommende ikke har dokumentation for sin grundskole i
hjemlandet. Uden denne dokumentation kan man ikke få foretaget en validering i Norge.
Analyse og opsamling på case om udlændinge
Det er tilsyneladende vanskeligt for udlændinge at få kortlagt og verificeret længerevarende uddannelser
og joberfaring fra hjemlandet, da det er et krav at det skal foregå på norsk. Systemet til denne vurdering er
desuden meget kompliceret.
I Norge kan man ift. casen heller ikke få synliggjort sine kompetencer på ’videregående oplæring’, hvis man
ikke kan dokumentere en grundskole fra Norge eller sit tidligere hjemland. Det vil sige, at personens
erhvervs- og arbejdserfaring i så tilfælde ikke kan blive synliggjort og godkendt med de nuværende norske
regler.
Den samlede valideringsproces for udlændige i Norge er tilsyneladende stadig vanskelig, da kravet om at
kunne norsk eller at kunne dokumentere grundskole indgår for overhovedet at kunne få lov til få kortlagt
sine kompetencer. Indtil disse begrænsende regler for personer med udenlandsk baggrund ændres, kan
disse forhindringer på lokalt og regionalt plan kun overvindes gennem forsøgsordninger og
udviklingsprojekter.

6.2.2 Kortlægningsmetoder i Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune
Af casene ovenfor fra en skole for ’videregående oplæring’ fremgår det, at det er meget få metoder der
benyttes i selve kompetencevurderingen til at synliggøre kandidatens kompetencer.
Det er tilsyneladende kun en individuel samtale eller interview som benyttes. Formålet med denne
samtale er at kortlægge de snævre kompetencer, som kandidaten har i forhold til den videregående
oplæring. Kandidaten kan dermed få godkendt de kompetencer vedkommende allerede har og få en plan
for det videre oplæringsforløb.
I afklaringsfasen på ’’Karrieresenteret Vestfold’’ og i NAV benyttes forskellige værktøjer til synliggørelse af
tidligere kompetencer og med det formål at identificere det fremtidige karriere- og brancheområde.
Der er nævnt følgende metoder, som kan inddeles efter:
1. Personlig karrierevejledningssamtale med vejledere og sagsbehandlere
2. Kortlægningsværktøjer – fx
-VOFO – Voksenoplæringsforbundets kompetencedokument. 28

28

http://www2.vofo.no/pkd/
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Kompetenceattest fra VOX29 –inkl. selvvurdering
3. Dialogværktøjer til kompetencekortlægning
4. Interessetest som benyttes hos NAV30
Elektroniske, Internetbaserede interesseafklaringsværktøjer som fx:
-Profråd31
-Profkort32
-karriererådgivning ift. tekniske videregående uddannelser 33
-WIE – Work Interest Explore34
5. Personlighedstest: NEO-PI-R 35- Certificeret personlighedstest.

Analyse og opsamling på værktøjer
Samtalen eller interviewet som valideringsmetode kan være meget god til at få både viden, færdigheder
og kompetencer kortlagt, jf. skema side 7.
Men det forudsætter, at bedømmeren/faglæreren er god til at stille spørgsmål, som kan hjælpe kandidaten
til at sætte ord på sine kompetencer. Det forudsætter også, at bedømmeren er god til at spørge
uddybende og har blik for at kunne oversætte kandidatens beskrivelser af tidligere erfaringer til
uddannelsens mål og krav (jf. NVR model side 8).
Helt afgørende er det, at kandidaten kan sætte ord på sine kompetencer og har et sprog som
bedømmeren forstår. Det vil sige, at personer med svage norskkundskaber vil være dårligere stillet i
samtalemetoden.
Brugen af uddannelsesmål, som spørgeguide kan være en udfordring, hvis man som fagperson ikke er god
til at omskrive og eksplicitere målene til genkendeligt sprog eller til mulige praksiserfaringer for
kandidaten. Det betyder også, at hele bedømmelsessituationen foregår på skolens side og præmisser (jf.
NVR model side 8).
Endvidere forudsætter samtalen, at der skabes tryghed mellem faglærer og kandidat, ellers kan det være
svært at have tillid til faglæreren eller det kan være svært for kandidaten at tro på egne kompetencer i
forhold til det, de skal bedømmes op imod.
Samtaler egner sig ikke ret godt til at synliggøre praktiske færdigheder og kompetencer (jf. skema side 7).
Der er stor fare for, at det kun er teoretisk eksplicit viden, der bliver godkendt i vurderingen.
’’Karrieresenteret Vestfold’ og NAV tilbyder begge karrieresamtaler og kommunikation om fremtiden ud
fra brede realkompetencer. Denne samtale som metode i afklaringsfasen har et andet formål end
samtalen i uddannelsesinstitutionens valideringsforløb. Men det gælder også her, at der stilles store krav
til vejlederen om at kunne spørge, indleve sig i personen og skabe tryghed. Samtaler kræver som regel god
tid.
Samtalerne i ’’Karrieresenteret Vestfold’ understøttes af en lang række værktøjer af forskellig karakter.
De mange elektroniske og internetbaserede værktøjer, som tilbydes kan i nogen udstrækning anvendes af
borgeren selv. Det drejer sig især om de værktøjer, der skal hjælpe til den brede kortlægning af personens
realkompetencer. De er typisk bygget op som et udvidet CV, hvor man først beskriver skole og
uddannelsesbaggrund og derefter beskriver arbejdserfaringer samt erfaringer fra fritiden og frivilligt
arbejde. Fælles for dem er, at de, ud fra forskellige kategorier, beder personen beskrive og vurdere egne
kompetencer. Vurderingerne har karakter af selvvurderinger i en graduering fra fx 1 – 6. (fx VOX’s
dokument).
29

http://www.vox.no/realkompetanse/dokumentasjon-av-realkompetanse/

30

www.nav.no og www.karrierelink.no

31

www.profraad.no
32
www.synergy.no
33
www.ntnu.no
34
www.Karriereverktoy.no
35
www.NEOpir.no

27

Andre værktøjer beder om henvisninger til referencepersoner eller til dokumenter, der kan verificere de
beskrevne kompetencer (fx i VOFO’s dokument).
Kompetencebeskrivelserne med selvvurderinger har som tidligere beskrevet en begrænset legitimitet, idet
de beror på subjektive vurderinger. Hvis de suppleres med andres vurderinger, som der lægges op til i
visse af værktøjerne, øges verificeringen af de beskrevne kompetencer.
Kompetencebeskrivelser forudsætter, som tidligere beskrevet, at personen er i stand til selv at sætte ord
på sine tit tavse og ikke eksplicitte kompetencer. Beskrivelser af kompetencer i forskellige kategorier
forudsætter også, at individet er i stand til at placere sine kontekstuelle erfaringer i forskellige kontekstfrie
kompetencekategorier.
Andre af værktøjerne kræver en introduktion og en certificeret analytiker til at vurdere resultatet. Her er
der bl.a. tale om personlighedstest, der kan hjælpe med at afklare ens karaktertræk i forhold til forskellige
opgaver eller jobområder. De certificerede redskaber og tests har i kraft af deres certificering og
standardisering en legitimitet i visse dele af samfundet.
Selvinstruerende interesseværktøjer af forskellig karakter kan hjælpe personerne til at afdække egne
interesser i forhold til fremtidig karriere. De har ikke samme legitimitet som de certificerede, men kan
være brugbare i forhold til selverkendelse og dialog med vejledere og andre om ens fremtidige karriere.
Dialogværktøjer36 har som forudsætning, at man som individ ikke arbejder alene med at afklare og
synliggøre kompetencer, hvilket kan være en stor styrke. Egne vurderinger, udsagn, billeder og tegninger
understøtter dialogen om realkompetencer og det kan især være en stor hjælp for personer, der ikke er
sprogligt stærke.
Umiddelbart ser det ud til jf. de norske cases, at de brede kortlægninger ikke bliver brugt eller indgår i den
videre valideringsproces på fx videregående oplæring. Den snævre kortlægning og vurdering foregår
udelukkende på skolens side jf. træfpunktsmodellen side 7, ved alene at forholde sig til fag og mål i
uddannelsen.
Det store udbud af forskellige redskaber, som de mange aktører har adgang til, må betyde, at der kan
findes redskaber passende til den enkeltes behov og situation.

6.3 Danmark – Det lokale valideringsarbejde - Silkeborg kommune
I det lokale samarbejde i Silkeborg kommune, Region Midtjylland, er der en lang række aktører inden for
uddannelses-og beskæftigelsesområdet.
Silkeborg kommune indgår i et af de regionale VEU-centre. De forskellige skoler, der indgår som partnere i
VEU-centret, har konsulenter, der varetager opgaver med at informere og koordinere om validering og
kompetenceudvikling til både private og offentlige arbejdspladser i det lokale område.
Desuden indgår Silkeborg kommunen og ’Jobcenteret’ i opgaven med validering, kompetenceudvikling og
jobanvisninger ift. forskellige målgrupper. De faglige organisationer og arbejdsløshedskasser har også en
opgave med at informere og forberede arbejdet med validering.

6.3.1 Det lokale samspil i Silkeborg jf. cases
36

Bertelsmann Stiftungens kompetencekort https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite/ er i Larvik
kommune blevet undersøgt for at vurdere, om de er et brugbart dialogværktøj til bl.a. udlændinge. I det system sker
kompetencebeskrivelsen ud fra almene generiske kompetencer eller i forhold til generelle arbejdskompetencer. Det vil
sige der tages ikke umiddelbart afsæt i konkrete erfaringer, så personerne skal kunne omsætte deres konkrete
kontekstuelle erfaringer til generelle ikke kontekstuelle kompetencer. Det kan godt være en vanskelig og meget
abstrakt proces, som ikke tager højde for at individer kan agere forskelligt i forskellige sammenhænge/kontakter.
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Samspillet mellem beskæftigelses- og uddannelsesområdet foregår, i Silkeborg, i to regier.
Der findes den formelle ramme via VEU-centret. Her holdes på det strategiske niveau møder om den
fælles opgave med at sikre kompetenceudvikling og beskæftigelsen i det regionale område, som Silkeborg
er en del af jf. forrige afsnit 5.3.
På aktørniveau eksisterer der desuden et lokalt netværk i Silkeborg, som består af aktører inden for
uddannelsesinstitutioner, jobcenter, kommune, ungdoms- og uddannelsesvejledning og faglige
organisationer. De mødes en gang i kvartalet for at informere og lave aftaler om lokale opgaver som de har
et fælles ansvar for. Det er et gammelt netværk, som har en mere uformel karakter, men som holdes i live
af tradition og fordi det opleves at have god virkning på de fælles opgaver. Deltagerne i gruppen kalder det
selv et netværk. Gruppen har en selvvalgt koordinerende person, der har påtaget sig at indkalde og lave
dagorden til møderne. Netværkets deltagere er ikke forpligtede af et formelt opdrag/regler og deltagerne
repræsenterer ikke en hel organisation.
Der er en klar arbejdsdeling mellem de forskellige aktører, som er begrundet i nationale love og regler. Det
skriver sig ind i den funktionelle differentiering, der findes i det danske samfund. Men der arbejdes på at
overvinde noget af denne arbejdsdeling, igennem fælles initiativer i forhold til fx særlige målgrupper (fx
syge, indvandrere/flygtninge, unge med særlige behov) eller i forhold til særlige beskæftigelsesbehov
inden for forskellige brancheområder.
Silkeborg har altså forskellige organiseringsformer, der arbejder for at styrke samspillet inden for
beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Alligevel viser casene fra Silkeborg, at enkeltindivider kan have
en vanskelig og lang vej igennem systemerne.
En voksen person, der har været ramt af sygdom fra vedkommende har forladt grundskolen. Hun
har haft berøring med 10 forskellige vejledere/ sagsbehandlere/jobkonsulenter mv. fra
forskellige kontorer/instanser, der alle forsøger at hjælpe frem til, at hun ender på et
uddannelsesforløb inden for social og sundhedsområdet.

For udlændige kan der også være en vanskelig vej igennem systemerne, især hvis de ikke er sikre i det
danske sprog. Det viser sig nemlig yderst vanskeligt at få kortlagt og godkendt erfaringer og uddannelser
fra hjemlandet, inden man kan det danske sprog ordentligt.
’Jobcenteret’ laver aftaler med nyankomne, når vedkommende er registreret som
arbejdssøgende. Der foregår også en kortlægning af tidligere kompetencer, som danner
grundlag for valget af et fremtidigt jobområde.
Indtil sproget er i orden aktiveres de nyankomne gennem sprogkurser, praktik eller
arbejdsrettede kurser for ledige. Det kan være vanskeligt at få kortlagt og godkendt
udenlandske kompetencer, inden sproget helt er på plads.
Udlændinge kan dog få deres uddannelser fra hjemlandet vurderet i forhold til danske
uddannelser i Styrelsen for Videregående Uddannelser. Men arbejdserfaringer eller
udokumenterede kompetencer skal kortlægges og vurderes lokalt og altid op imod danske
uddannelsesstandarder/mål 37.
Som ledig og nyankommen udlænding, skal alle ens aktiviteter godkendes af Jobcenteret
eller kommunen. Det betyder, at selv om en uddannelsesinstitution gerne vil fortage en
validering og/eller optage en jobsøgende person på en uddannelse, skal det altid godkendes af
Jobcenteret for at sikre betaling og forsørgelsesgrundlag for den ledige.
Analyse og opsamling på samspil
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I øjeblikket sker der en del ændringer i det danske asyl-, beskæftigelses- og uddannelsessystem i forhold til flygtninge og
indvandrere i bestræbelserne på at gøre det lettere for nyankomne at komme i arbejde jf. den danske regerings aftaler med
arbejdsmarkeds parter. Disse indgår ikke i denne rapport.
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Så selv om der arbejdes tæt sammen i Silkeborg kommune om de lediges fremtidige uddannelse og
beskæftigelse, så kan den ledige alligevel opleve, at der er mange forskellige systemer, instanser og
sagsbehandlere at have kontakt med, og som man sendes rundt til som led i ens afklaring og aktivering.
Der udveksles ikke informationer om personer imellem de forskellige instanser/etater, og man kan derfor
komme til at kortlægge sit CV og kompetencer i flere forskellige sammenhænge.
Der er afdelinger i kommunen, der tager sig af personer med særlige behov. Det ser også ud til at borgere
med særlige behov og udfordringer kan have en endnu vanskeligere og langsommelig veje rundt i
systemerne og afdelingerne. Bl.a. fordi de skal visiteres til de forskelige afdelinger.
Manglende dansksprogs kundskaber er en stor barriere i forhold til at få kortlagt og vurderet tidligere
kompetencer, navnlig hvis de ikke er dokumenterede i diverse officielle dokumenter fra hjemlandet.
Det er endvidere tydligt, at den økonomisk bevilgende myndighed står over de øvrige aktører ift.
beslutninger om aktivering, herunder at godkende om en person må få foretaget et validering som led i en
fremtidig beskæftigelse.

6.3.2. Kortlægningsværktøj Silkeborg eksemplet
En typisk proces og de typiske værktøjer, der bruges til jobsøgende på Jobcenteret kan se således ud:
Der sker en screening i dansk og matematik ved hjælp af forskellige scoringsværktøjer.
Der arbejdes desuden med en kortlægning af kompetencerne som registreres i et Kompetence CV
Derefter arbejdes der med Kompetence CV’et i en dialogisk proces sammen med sagsbehandlere
Kompetence CV’et skal uploades på jobcenterets hjemmeside 38 så CV’et kan bruges, når
virksomheder søger arbejdskraft, eller når sagsbehandlere søger efter ledige til job- og
uddannelsesaktiviteter.
Der findes forskelige centralt udviklede værktøjer og hjemmesider, der kan hjælpe den ledige med
at lave sit Kompetence CV. Det drejer sig fx om:
-Tekstmaskinen39
- Kompetenceafklaring – Arbejdsmarkedsstyrelsen40
- På en hjemmeside41 findes desuden en række Internetbaserede værktøjer, som kan bruges af
borgeren selv til at finde det fremtidige arbejdsområde og evt. uddannelse.
Den jobsøgende kan som et led i aktiveringen også få hjælp til at udfylde sit ’Kompetence CV’, ligesom
man kan få hjælp til jobsøgning som en del af aktiveringen.
I andre afdelinger i Silkeborg kommune, der har fokus på målgrupper med særlige behov fx unge eller
syge, benytter man andre værktøjer til kortlægning af kompetencer. Ligesom de benytter interne
skabeloner til vurdering af den lediges job- og uddannelsesparathed.
Faglige organisationer tilbyder også værktøjer til kortlægning af kompetencer. Fx ’Min plan’ hvor
omdrejningspunktet er at kvalificere den lediges kompetence CV til brug ved jobsøgning. Denne proces
foregår ofte i grupper af ledige, der hjælper hinanden med at kvalificere CV’et. Når den jobsøgende
henvises af Jobcenteret til en RKV (validering) i en uddannelsesinstitution, bliver den ledige præsenteret
for en række nye metoder, som snævert skal kortlægge kompetencerne i forhold til uddannelsesfag og
-mål, herunder også målene for uddannelsernes praktiske del.
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http://www.jobsogningsguide.dk/kompetenceafklaring
http://tekstmaskinen.net/
40
http://www.jobsogningsguide.dk/kompetenceafklaring
41
www.Jobnet.dk
39
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Der kan være tale om fx:
-Brede kortlægningsværktøjer fx det Internetbaserede CV værktøj: ’Min kompetencemappe’, som er
centralt udviklet af Undervisningsministeriet42. Værktøjet er personligt og kræver en kode. Det rummer
forskellige fortrykte afsnit, som borgeren selv kan udfylde, ligesom borgeren kan uploade dokumenter som
verifikation for sine beskrevne kompetencer. Dele af værktøjet er en selvvurdering af egne kompetencer.
Der bruges desuden flere snævre kortlægningsmetoder i uddannelsesinstitutionerne (fx på SOSU skolen)
til at synliggøre de konkrete mål inden for uddannelsen. Det kan være:
- samtaler
- skriftlige opgaver
- screening af dansk og matematik
- faglig test som en multiple choice
- praktiske opgaver
- samt en vurdering fra praktik og arbejde fra tidligere arbejds-/ og praktiksteder.
På skolerne er der typisk udviklet fælles procedurer for realkompetencevurderingen, sådan at der benyttes
samme metoder til de faglige mål, der skal vurderes.

Analyse og opsamling på værktøjer
Der bruges tilsyneladende mange værktøjer til kortlægning af kompetencer inden for beskæftigelses- og
uddannelsessystemet i fx Silkeborg. Nogle er let tilgængelige og gratis. Andre benyttes kun i kombination
med dialoger og samtaler.
Samtale og kortlægningsværktøjer af forskellig karakter benyttes i det danske beskæftigelsessystem med
det formål at få afdækket de brede kompetencer, som personer har i forvejen for at få vurderet og
identificeret et fremtidigt jobområde. Det sker i ’Kompetence CV et’.
Samtale indgår også og igen kræver det gode samtale- og spørgeteknikker hos sagsbehandlerne. Der er
eksempler på at kompetencekortlægningen kan foregå i dialogiske gruppeprocesser, hvor andre ledige
hjælper hinanden med at uddybe Kompetence CV’et, så det er så fyldestgørende som muligt i forhold til
det jobområde, man ønsker beskæftigelse inden for.
Der er tilsyneladende tykke mure mellem de kortlægninger, der foregår i beskæftigelsessystemet og dem
der forgår i uddannelsessystemet, - også selv om der indgår både brede kortlægninger i en validering på
en uddannelsesinstitution og der forgår screeninger i forhold til dansk og matematik begge steder.
Den brede kortlægning, der foregår via Kompetence CV på Jobcentret bruges ikke i uddannelsesinstitutions kompetencekortlægning og vurdering.
’Min kompetencemappe’ som benyttes i uddannelsessystemet rummer både et CV og en selvvurdering
inden for forskellige kompetenceområder. Det er tænkt som en bred dokumentation af alle personens
kompetencer og kan bruges både ift. jobsøgning, uddannelsesansøgninger og til validering. Undersøgelser
i Danmark har vist, at det varierer, hvor meget uddannelsesinstitutionerne kræver det brugt eller benytter
det som baggrund for sin snævre kortlægning og vurdering.
Der synes at være store sammenfald i de omfattende kompetence CV værktøjer, selv om de har forskellige
formål.
De mange forskellige metoder, der benyttes i uddannelsesinstitutionens snævre kortlægning, synes at
muliggøre, at mange forskellige kompetencer bliver synliggjort.
Som noget særligt foregår der en dokumentation af praktisk erfaring fra praktik og arbejdspladser, hvor
arbejdsgivere bliver bedt om at vurdere personens arbejdserfaringer.
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www.minkompetencemappe.dk
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Samtalen på skolen har et andet formål end den på Jobcentret /kommunen, nemlig at synliggøre konkrete
kompetencer ift. uddannelsesmålene. Kompetencekravene til samtalemetoden er, som tidligere beskrevet,
store for faglærere og vejledere både ift. spørgeteknik, indlevelse, oversættelse af praktiske erfaringer til
uddannelsesmål mv.
Samtalen er velegnet til at synliggøre forskellige kompetencer, men dokumentation af samtalens resultat
og de begrundelser, der ligger til grund for bedømmelsen, kan være et vigtigt fokuspunkt, især hvis man er
alene med ansøgeren under samtalen.
Kombinationen af forskellige metoder vil igen give mulighed for at få kortlagt både viden, færdigheder og
kompetencer. Nogle metoder egner sig bedre til visse vidensformer end andre jf. skemaet side 7:
- Multiple choice vil primært kunne synliggøre eksplicit, eksakt viden. Der kan være et element af gætteri i
svarene, når der gives flere svarmuligheder.
- Skriftlige opgaver af case-typen vil kunne synliggøre ens evne til at formulere sig og refleksioner over
handlinger og løsninger i praktiske opgaver i en konkret sammenhæng.
- Skriftlige opgaver kan dog også være mere snævre og færdighedsorienterede, fx regne- og skrive
opgaver.
- Praktiske opgaver kan især vise konkrete handlinger og færdigheder.
At kunne beskrive sine kompetencer ved hjælp af det danske sprog indgår i mange af metoderne. De giver
derfor personer med dansk som andetsprog eller med erhvervserfaringer fra lande, hvor de er svære at få
dokumenteret, et problem.
Brugen af mange forskellige metoder vil ofte være tidskrævende men kvalificerer kortlægningen og
vurderingen af kompetencer (jf. Aagaard og Dahler 2010).

7. Fælles opsamling på udfordringer på makro-, meso- og microniveau
Som vi så i afsnit 4, er der en del lighedspunkter på de nationale lovgivningsmæssige rammer på makro
niveau. De beskrives her i en kort punktvis opsamling for de tre landes valideringssystemer set i et
beskæftigelsesperspektiv:
– Alle tre lande har et valideringssystem m. love og regler
– Alle tre landes ‘systemer’ er uddannelsesorienterede, selv om der i Norge og Sverige findes
arbejdsmarkedsmodeller for validering
– Alle tre lande kæmper med begrænset brug af validering
– Alle tre lande ønsker igennem deres politik at øge samspil mellem uddannelse og
beskæftigelse/sysselsætning
– Alle tre lande har lovgivninger, der dog ikke altid understøtter samspillet mellem uddannelse og
beskæftigelse/sysselsætning
– Alle tre lande har nationale aktører/institutioner, som på forskellig vis forsøger at samordne og øge
brugen af validering, uddannelse og beskæftigelse/sysselsætning
– Alle tre lande har nationale værktøjer, håndbøger og vejledninger til kortlægning og validering af
kompetencer inden for de forskellige ’systemer’
– Alle tre lande har begrænset tillid til andres kortlægninger (og valideringer), hvorfor de kun sjældent
bruges på tværs af sektorer og institutioner
Der er en del lighedspunkter i den gældende valideringspraksis i Yggdrasilprojektets tre regioner og de
lokale områders valideringspraksis. De vil nedenfor blive opsamlet under tre overskrifter a) samarbejde b)
kortlægningsværktøjer og c) kompetencer hos aktørerne.

7.1 Samarbejdsprocesser og samarbejdsformer
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I strategier på de regionale niveauer (meso) ønskes i alle tre regioner 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 fælles organisationer har tilsyneladende været svaret på at skabe synergi og
samspil mellem uddannelses- og beskæftigelsesområdet i de tre regioner. Men eksemplerne viser, at det
ikke helt lykkes.
De formelle (top down) styrede ’organisatoriske enheder’ på regionalt og kommunalt niveau skal medvirke
til at styrke samspillet, skal koordinere opgaver og samle og koordinere informationsarbejdet. Det drejer
sig fx om ’Validering Väst’ i Sverige, ’Karrieresenteret Vestfold’ i Norge og ’VEU- centrene’ i Danmark. De er
alle eksempler på forsøg på sektoroverskridende samarbejder. De tre enheder har forskellige beføjelser,
opgaver og ansvarsområder samt organisationsformer. Den konkrete enhed spænder lige fra at være et
sekretariat for et partnerskab, der koordinerer samspillet, til at være en organisation med fælles ejerskab.
I Silkeborg ser vi samtidig et mere uformelt (bottom up) samspil mellem de lokale
uddannelsesinstitutioner, som har eksisteret længe og som har karakter af et selvbestaltet og en
selvgroende enhed. Her befinder samarbejdet sig tilsyneladende mest på et strategisk niveau.
I ingen af de tre regioner ser vi, at partnerskabet, netværket eller organisationen rummer praktisk samspil
om sagsbehandling på tværs af beskæftigelsesområdet og validerings-/uddannelsesområdet på anden
måde end samspil fra sag til sag.
Det viser sig at være vanskeligt at forene de forskellige formål og funktioner, som de to sektorer har, når
det kommer til konkret samarbejde i processen om individerne. Den bevilgende myndighed står tit øverst i
samarbejdet, og der opstår derved et hierarki i samarbejdet. Derved får samspilsrelationen i de konkrete
sager mere karakter af et kunde-leverandørforhold end et partnerskab, eksempelvis i relationen
Arbejdsformidlingen - uddannelsesinstitution/gymnasiet (SE) og ’Jobcentret’ – Social og Sundhedsskolen
(DK). I eksemplet fra Norge viser det sig, at NAV og kommunens studie- og erhvervsvejledning kan
organiseres i en enhed. Men enheden omfatter ikke validering i forhold til videregående oplæring, som
fysisk og organisatorisk er placeret i en anden enhed.
Borgere udsættes derfor for (lange) processer, hvor de skal flytte sig mellem de forskellige
sektorer/ institutioner/kontorer. Mødet med de enkelte institutioner betyder også tit mødet med
forskellige processer og værktøjer til kortlægning, da informationer og dokumenter ikke bruges på
tværs af sektorerne /institutionerne. Individer risikerer derfor at komme til at stå med uafsluttede
forløb, hvis de ikke når hele vejen til afsluttet uddannelse og ansættelse i job, jf. casene.
Udlændinge og nyankomne har særlige udfordring i alle tre lande, da et godt svensk,
norsk eller dansk sprog ofte er en forudsætning for at komme videre eller rundt i systemerne.
Syge eller borgere med særlige behov viser sig også særligt udfordret i Danmark, idet de risikerer at skulle
bevæge sig mellem mange forskellige kontorer og sagsbehandlere i takt med, at de kategoriseres som
syge eller erklæres raske.
Der har været forsøg med at bringe de to områder nærmere hinanden i konkrete sagsgange ved fx at flytte
valideringssamtaler til kommunen. I Larvik og i Silkeborg er det besluttet at afprøve ’trepartssamtaler’ som
en model, hvor både sagsbehandleren fra kommunen og vejlederen/faglæreren fra
uddannelsesinstitutionen skal være til stede samtidig, i samtalen med den job- og uddannelsesøgende
person. I disse modeller ses visse sektoroverskridende aspekter i samspillet på aktørniveau.
Der forekommer altså stadig store barrierer og ’tykke mure’, som blokerer for et tæt samspil mellem
uddannelse, validering og beskæftigelse jf. projektets cases. Visse barrierer kan henføres til de nationale
lovgivninger inden for sektorerne, andre har rødder i de forskellige formål, logikker og vidensbaser, der

33

findes inden for sektorerne (jf. Lauvås og Lauvås 2011). Endelig er der også barrierer, der stammer fra de
organisatoriske stukturer og samspilsformer.

7.2 Kompetencekortlægningsværktøjer - kompetenceattest
I alle tre regioner og lokalområder er der mange værktøjer i brug i kortlægningen af kompetencer både i
beskæftigelsesområdet og i validerings-/ uddannelsesområdet.
Kortlægningen i de to sektorer har forskellige formål.
Beskæftigelses- og vejledningsområdet ønsker at identificere et fremtidigt job- (og uddannelses-) område
ud fra alle personens tidligere erfaringer og kvalifikationer samt at dokumentere personers brede
kompetencer til brug i jobsøgning.
Brancher og uddannelsesområdet ønsker at kortlægge kompetencer i forhold til et snævert afgrænset job
og uddannelsesområde med henblik på at anerkende kompetencer og at lave en uddannelsesplan for et
videre opkvalificeringsforløb.
De brede kortlægninger fra beskæftigelsesområdet bruges meget sjældent i uddannelsesområdets
kortlægningsarbejde, selv om der visse steder foregår brede kortlægninger inden for begge sektorer.
Ligeså gælder det med screeninger af sprogkundskaber. Her bliver resultaterne af kortlægninger og
screeninger heller ikke brugt på tværs af sektorerne.
De forskellige kortlægningsdokumenter har tydeligvis ikke legitimitet uden for de forskellige institutioner
eller sektorer, med mindre der er klare anerkendte standarder for vurderingen.
Selvvurderinger er udbredt i begge sektorer. Deres svagheder i forhold til at få bred legitimitet er, at
vurderingerne er subjektive og kan derfor kun bruges i dialog med andre eller som supplement til andre
metoder. De kan have en stor styrke for den enkeltes erkendelse af egne kompetencer.
Kortlægningsprocessen varierer mellem institution og sektor, men der er også en del ligheder ift brug af
samtaler.
’Individuelle’ samtaler som indledning til kortlægningsprocessen er meget udbredt i begge sektorer.
’Opfølgende’ og ’udforskende’ samtaler forekommer i flere af eksemplerne i begge sektorer.
Den opfølgende og udforskende samtale kan være understøttende for selvvurderinger, kompetencekort
og andre dialogbaserede redskaber til at fremme og understøtte italesættelsen af kompetencer.
Samtaler kan, hvis de foretages af dygtige vejledere og sagsbehandlere være meget brugbare til at
kortlægge forskellige eksplicitte kompetencer. De vil tit være svage ift. til at afdække og vise praktiske (og
tavse) færdigheder og kompetencer i konkrete situationer. Derfor vil de tit med fordel skulle suppleres af
andre metoder. De er desuden tidskrævende, og forudsætter god spørge- og samtaleteknik. Desuden
kræver det gode sprogkundskaber hos de personer, der skal valideres.
Der er enkelte eksempler på gruppesamtaler, som har til formål at hjælpe individerne med at få sat ord på
egne kompetencer og vurdere dem.
Antallet af forskellige metoder, der bruges i kortlægningen af kompetencer, synes at være størst inden for
uddannelsesinstitutionerne. Det er en styrke i forhold til at få forskellige kompetencer gjort synlige, men
også i forhold til at få pålidelige vurderinger. Alligevel ses der i flere eksempler tvivl om de vurderinger, der
foretages i uddannelsessektoren. Det kan hænge sammen med, at vurderingskriterierne ikke er
tilstrækkeligt eksplicitte hos de forskellige bedømmere.
Valideringen i uddannelsessammenhænge synes også at have mere fokus på teoretisk, eksplicit viden end
på praktisk arbejdserfaring. Det ses bl.a. i de metoder, der anvendes i kortlægningen og den begrænsede
brug af den brede kortlægning fra den afklarende fase.
Der er i udredningsmaterialet et eksempel fra Danmark om virksomheder, der medvirker i kortlægningen
og vurderingen af praktiske kompetencer /erfaringer. Det oplyses i det norske materiale, at virksomheder
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ikke har stor tradition for at kortlægge medarbejderes praktiske kompetencer. Hvis virksomheder havde
større tradition for at kortlægge medarbejderes praktiske kompetencer, kunne det styrke dette fokus i
hele kortlægningsarbejdet i både beskæftigelsesområdet og validerings-/uddannelsesområdet.
Den samlede proces frem til en validering kan i tid og antal kontakter, møder mv. variere meget, viser
eksemplerne fra fx Sverige og Danmark. Eksemplerne viser, at personer pendler frem og tilbage mellem
beskæftigelsesinstitutionerne og uddannelsesinstitutionerne og mellem forskellige vejledere og
sagsbehandlere over en lang periode. I det lange forløb forekommer flere ’delprocesser’ i
kortlægningsarbejdet, som ikke har gyldighed og værdi for andre end de institutioner, hvori de er foregået.
De enkelte personer opnår ikke at få dokumenter, som har gyldighed og legitimitet på tværs af sektorerne,
før de står med de endelige standardiserede kompetence- og uddannelsesbeviser.
En del af det indledende kortlægningsarbejde både i sysselsætnings- og valideringssystemet synes at
være overladt til personerne selv. Her tilbydes der forskellige digitale redskaber som er tilgængelige via
internettet. At sætte ord på egne kompetencer er en kompleks proces, og her vil mange af individerne
kunne have gavn af støtte og dialog i processen. Eksemplerne viser dog, at der ikke altid tid og ressourcer
til den dialog.
Processerne kan variere for forskellige målgrupper, idet sagsbehandlingen i fx beskæftigelsessektoren er
opdelt efter forskellige målgrupper. Det betyder selvfølgelig, at sagsbehandlerne er specialiserede og har
viden om mulighederne for særligt denne målgruppe. Men over en årrække kan det betyde, at man som fx
ung skal flytte til andre kontorer og sagsbehandlere og tit starte forfra med sin proces.
Personer med udenlandsk baggrund og svage svenske, norske eller danske sprogkundskaber bliver i alle
tre regioner, kommuner (og lande) særligt udfordrede, fordi mange processer og kortlægningsmetoder
beror på og forudsætter, at man kan tale sprogene.
At få anerkendt udenlandske uddannelser er også forbundet med vanskeligheder, især hvis man ikke har
dokumenterne fra hjemlandet med sig. Desuden mødes de med svenske, norske og danske
vurderingsstandarder inden for brancheuddannelserne og -områderne, som gør det næsten umuligt at få
anerkendt arbejdserfaringer og uddannelser fra hjemlandet, eksempelvis kan byggeteknikker,
madlavningstraditioner eller hårklipning/hårfarvningsformer fra hjemlandet ikke blive godkendt i de
skandinaviske lande, og derved bliver de ikke set som en ressource.
Der er selvfølgelig finansielle aspekter, herunder personernes forsørgelse, der har indflydelse på de
processer som job- og uddannelsessøgende personer kan komme igennem. Generelt synes der at være et
hierarki mellem beskæftigelsessektoren og uddannelsessektorerne, da beskæftigelsessektoren har
ansvaret for finansieringen og det økonomiske forsørgelsesgrundlag.
Legitimitet og verificering af de kortlagte kompetencer på tværs af sektorerne er en udfordring, viser alle
eksempler. De forskellige dokumenter med de kortlagte kompetencer har i dag svært ved at blive
transformeret på tværs af sektorerne. Det nævnes også, at tilliden på selv de standardiserede vurderinger
inden for uddannelsesinstitutionerne ikke altid er tilstede. Noget kan, som tidligere beskrevet, hænge
sammen med, at der ikke bruges de rigtige eller tilstrækkelige metoder eller at kriterierne ikke er
ekspliciterede blandt bedømmerne.
Hvis den brede kortlægning, som navnlig forekommer i beskæftigelsesområdet, skal have gyldighed, skal
den også have en anden form end selvvurdering jf. svaghederne heri nævnt ovenfor. Der er her behov for
yderligere dokumentation fra fx virksomheder i form af udtalelser med underskrifter, ansættelsesbreve,
formelle uddannelsesbeviser og dokumenter om frivilligt arbejde, fritidsaktiviteter mv. for at underbygge
de kortlagte kompetencer og erfaringer.

7.3 Kompetencer hos aktørerne
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Eksempler og analyser viser, at der er krav til kompetencer hos det personale, der skal understøtte såvel
den brede som den snævre kortlægnings- og vurderingsproces.
-Samtalekompetencer er nævnt flere gang. Det at kunne stille gode og forskellige spørgsmål, der både kan
udforske personers kompetencer og understøtte, at de får sat ord på deres kompetencer er utrolig vigtigt.
-Evne til at kunne leve sig ind i personers baggrund og erfaringer er en anden vigtig kompetence, herunder
også i personers arbejdsmæssige og erhvervsmæssige baggrund.
-Interkulturelle kompetencer er også af stor vigtighed, når der arbejdes med udlændinge.
-Viden om hvad forskellige metoder kan synliggøre, er en anden vigtig kompetence, således at man som
vejleder, sagsbehandler og/eller underviser kan medvirke til at vælge de metoder, der bedst synliggør
forskellig viden og kompetencer.
-Evnen til at kunne eksplicitere kriterier for vurderingerne er også blevet nævnt flere gange som en vigtig
kompetence for bedømmere.
-Evnen til at indgå i tværsektorielt samarbejde på både strategisk og praktisk udførende niveau må også
være en kompetence, som aktørerne skal have, viser eksemplerne
Desuden er det et krav at kende til og forstå sammenhængen mellem den gældende lovgivning og dens
regler inden for såvel validering/ uddannelse som beskæftigelse/sysselsætning.

8. Udfordringerne omsat til udviklingsarbejde
Hvordan kommer Yggdrasil så videre med udviklingsarbejdet lokalt og regionalt inden for rammerne af
projektet og de nationale love og regler?
Udredningen viser, at der er behov for på lokalt og regionalt niveau at komme i tæt dialog med de
forskellige aktører på tværs af beskæftigelses- og validerings-/uddannelsessektoren. En dialog som måske
skal omfatte flere end dem, der umiddelbart er partnere i projektet.
Det skal være en dialog, der sætter fokus på overvindelsen af de barrierer, der pt. er mellem aktørerne fx
om:
-

Den samlede proces som forskellige målgrupper gennemgår fra jobsøgende til validering,
uddannelse og job.
Hvad kan man evt. gøre samlet? Hvad kan overleveres? Hvad kan kommunikeres på tværs?
Hvad kan man samarbejde om? Hvad kan man tænke sammen? Hvad kan man organisere
sammen?

-

Den brede kortlægningsproces.
Hvordan kan den kvalificeres, så det bliver lettere at sætte ord på egne kompetencer? Hvem kan
medvirke og legitimere? Hvilke redskaber og metoder kan bedst understøtte processen?

-

Formål og principper for det brede kortlægningsdokument – kompetenceattesten.
Hvordan kan den kvalificeres og få en form, som kan være brugbar og legitim på tværs? Hvad
skal den minimum indeholde? Hvilken form? Hvordan bliver den tilgængelig? Hvad skal der til,
for at den kan blive brugbar og overkommelig at arbejde med? Hvem ejer den? Er den til kontrol
eller udvikling? Er der forskel på, om den er til jobsøgning eller validering/uddannelse?

-

Processen og metoderne for personer med udenlandsk baggrund, som en særlig udfordring.
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Hvordan kan den gruppe tilgodeses? Skal der tages særlige hensyn? Hvordan kan de få
anerkendt mere fra deres hjemland? Hvordan kan en sådan anerkendelse legitimeres?
EU kommissionens begreb skills audit og den analyseskabelon, som de brugte i deres analyse i de
forskellige lande, kan måske være en hjælp i udviklingsarbejdet. Punkterne er flg.:
- Formål? – karriere, professionel uddannelsesplan eller jobpotentiale/perspektiv (employabilty)
- Målgruppe? – ledige/ansatte - alle har ret/ få har ret - det kræves af fx ledige, personer over 25 år
- Proces? – individuel/parvis/gruppevis, - varighed og metoder
- Form og indhold? - digital/papir skabelon, indhold, detaljeringsgrad af kompetencerne
- Legitimitet i omverdenen? - kan det kommunikeres og transformeres mellem etater/sektorer
- Kompetencer hos aktører? – hvem har kompetence til at støtte/hjælpe i kortlægningsprocessen, hvad skal de kunne/vide?
Som et led i processen kan det også anbefales at indsamle og analysere eksempler (nationale og
internationale) på andre kortlægningsværktøjer og samspilsformer end dem, der er udbredt i egen praksis
på nuværende tidspunkt, for at hente inspiration til udviklingsarbejdet.
Da valideringsarbejdet i et beskæftigelsesperspektiv i de tre skandinaviske regioner har så store
lighedspunkter og sammenfaldende udfordringer, må dialogen på tværs af regionerne også kunne bidrage
til udviklingsarbejdet.
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Bilag
Brev
Udredning af viden om validering i partnerlandene, Sverige, Norge og Danmark med henblik på
indkredsning af udfordringer i samspillet om validering og i brug af Kompetenceattest43
Formål
Formålet med udredningen er at etablere en interregional viden partnerlandene imellem, der skal fungere,
som det koordinerede afsæt for udformningen af en Kompetenceattest og udvikling af samarbejdet om
validering på regionalt og lokalt niveau i valideringens forskellige faser.
For at en kompetenceattest skal kunne fungere som legitim dokumentation i relation til individets job-,
karriere- og uddannelsesmuligheder, skal følgende aspekter i fokus
Kompetenceattest er en form for porte folio for individet og indeholder derfor kompetencer i relation til et
bredt kompetencebegreb? 44
Kompetenceattest er et bevis, der er orienteret mod virksomheden, som evt. skal ansætte individet med
de, i beviset, angivne kompetencer. 45
Kompetenceattest er et bevis, som er bredere orienteret mod arbejdsmarkedet, evt. inkl. uddannelse med
henblik på at anvende kompetencerne inden for et bredere felt af kontekster? 46
Kompetenceattest er et bevis, der er orienteret mod såvel job, karriere som uddannelse? 47

For at samspillet om validering i et beskæftigelsesmæssigt perspektiv skal kunne fungere skal følgende
aspekter
Samspil med afsæt i nationale strategier og indsatser for validering/RKV og beskæftigelse
Samspil mellem regionale og lokale aktører i valideringsprocesser med et beskæftigelsesmæssigt
perspektiv (fx virksomheder, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, jobcentre, uddannelses- og
vejledningsinstitutioner)
Samspil i valideringsprocessens forskellige faser 48
Samspil om en dokumentation, som kan bruges på tværs af aktører, sektorer og niveauer i
valideringsprocessen.
Nedenstående skema/matrix til brug ved indsamling af viden om validering:
Nedenstående skema blev i en første version udviklet under Interreg projektet: Viden til Vækst og er
tilrettet her i begyndelsen af februar 2016.
Skemaet/matrixen er opbygget således, at data og viden skal indsamles på tre niveauer:
1. Makroniveau – Information om national lovgivning og initiativer.
2. Mesoniveau – information om regionale strategier og indsatser for implementering af lovgivning og
initiativer samt om systemforankring /legitimitet og aktører.
3. Mikroniveau – information om praksis for validering, systemforankring /legitimitet, aktører og metoder
på lokalt niveau.
.
Spørgsmålene i skemaet er rettet mod de tre niveauer.
43

Se beskrivelsen af Kompetenceattest nedenfor
Definition på det brede kompetencebegreb – relation til en kompetencedokumentation / vurdering, som
er overvejende divergent i sin tilgang. Professor Henning Salling Olesen, RUC, DK, professor Knud Illeris,
DK og dr. Oecon, Handelshøyskolen, NO, Linda Lai.
45
Overførbare kompetencer til lignende kontekster. Tilgangen er overordnet summativ og konvergent.
46
Overførbare kompetencer/generative kompetencer til tilgrænsende kontekster
47
Kompetenceattest indeholder et komplekst perspektiv på kompetencegrundlag og ønsker, rettet mod
job, karriere og uddannelse. Tilgangen er både formativ og summativ, konvergent og divergent
48
Her arbejdes ud fra en forståelse af at valideringsprocessen starter i en bred afklarende fase til en
svæver vurdering i forhold til uddannelse og job. Jf. UVM /DK
44
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Vi (NVR i DK) foreslår, at I får skemaet her i den indledende fase, da det kan medvirke til at vi får et
fælles afsæt for den viden, vi indsamler her i den indledende fase. Vi vil gerne have at I, som partnere
udfylder det, og kommentere hvordan det er at udfylde det og evt. kommer med ideer til andre
spørgsmål. Vi får på den måde både informationer og jeres vurderinger af skemaet og ideer til ændringer.
Vi vil efter den 15. marts justere skemaet ift. jeres indledende indsamlinger og jeres beskrivelse af
udfordringer i arbejdet med validering i et beskæftigelsesperspektiv, sådan som I beskriver i denne
indledende fase.
Vi skal have skemaet retur fra jer senest den 15. marts.
Ulla og Kirsten
___________________________________

Matrixskema for udredning af viden om validering af realkompetencer i tilknytning til
beskæftigelsesstrategier og indsatser
Tematikker

Lovgivning og information

Uddybninger

Macro Level:
Lovgivning og initiativer

Reference til særlige
dokumenter og information;
bibliografier, weblink, andet, …

Uddybning med beskrivelse af
dokumenters, websteders og andets
indhold, informationer

Hvad er den centrale
nationale lovgivning om
validering af
realkompetencer?
På hvilken måde knytter
lovgivning om validering
sig til beskæftigelseslovgivning eller aktuelle
tiltag ift.
beskæftigelsesindsats?
Hvilke nationale
vejledninger er til
rådighed?

Er der nationale
strategier til at
understøtte
implementering af
lovgivningen?

På hvilken måde knytter
nationale strategier sig til
beskæftigelsesindsatser?

Findes der nationale
værktøjer der skal
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understøtte borgeres
dokumentation af
realkompetencer?

Hvilke kriterier for
validering ift
dokumentation og
vurdering af
realkompetencer
arbejdes der med på
nationalt niveau?

Er der sammenhæng
mellem kriterier for
validering og den
nationale
kvalifikationsramme?

Hvilke udfordringer er der
fokus på nationalt set?
Meso niveau:
Regional og lokal
implementering af
lovgivning og indsatser

Reference til særlige
dokumenter og information,
rapporter; (bibliografier,
weblink, o.a.)

Uddybning af indholdet af de
dokumenter, der henvises til for at
kunne svare på spørgsmålene

Hvilke regionale og /
kommunale indsatser og
strategier for validering
findes?
Beskriv indsatser og
strategier der er knyttet
til beskæftigelsesindsats?
Beskriv rolle- og
ansvarsfordelingen ift.
opgaverne i den samlede
valideringsproces på
regionalt/lokalt niveau.
Beskriv eventuelle
udfordringer i rolle og
ansvarsfordelingen i
forhold til valideringsprocessen

41

Er der brancher, som I
særlig grad er lykkedes
med at anvende
validering? Hvorfor er det
lykkedes?
Micro Level:
Information og praksis
for validering,
systemforankring/legiti
mitet/ aktører og
metoder samt udbytte

Reference til særlige
dokumenter og information,
rapporter der beskriver
praksis;
bibliografier, weblink, andet, …

Uddybning af indholdet fra dokumenter
der beskriver praksis ift. de stillede
spørgsmål

Hvordan informeres der
om validering?
(borgere, ansatte, ledige,
virksomheder)
Hvordan er kendskabet til
validering (velkendt, i
nogen grad, ukendt)
Hvad er den primære
motivation for brugen af
validering (karriere,
beskæftigelse,
uddannelse?)
Hvilke barrierer er der for
en øget anvendelse af
validering? (ift i
beskæftigelse og
uddannelse)
Hvilke aktører medvirker i
valideringsprocessen på
micro-niveau
Hvilken koordinering sker
der mellem de forskellige
aktører i
valideringsprocessen
Hvilke former for
værktøjer benyttes evt til
at dokumentere de brede
kompetencer
Hvilke metoder anvendes
i valideringsprocessen / i
de enkelte delprocesser?
Hvilke kompetencekrav
stilles der til dem, der
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varetager opgaverne med
validering?
Forslag til
kompetenceprofiler/
vigtige kompetencer for
valideringspraktikerne
(vejledere, bedømmere,
undervisere, konsulenter,
administrativt personale,
ledere, o.a.?)
Er der tiltag i forhold ril
kompetenceudvikling af
praktikerne?
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