
FAQ om IKV
Jeg har dumpet eksamen – kan jeg få en IKV i stedet for?
● Nej, ikke med mindre du siden har forbedret dine kompetencer i det

pågældende fag. Det  kan være gennem kurser, arbejde, studier etc.

Jeg har ingen dokumentation – hvad gør jeg?
● Hvis du ikke har nogen dokumentation for de kompetencer, du ønsker

vurderet, kan du  ikke ansøge om IKV. Vi anbefaler, at du i stedet går til
eksamen som selvstuderende. Læs  mere her:
http://www.vucaarhus.dk/forkursister/selvstudium/

Hvilken dokumentation skal jeg vedhæfte?
● Alt det, som er relevant for det pågældende fag/niveau. Det kan være

kursusbeviser,  udtalelser, bevis for gennemførte fag på andre uddannelser,
højskolebeviser. Hvis du f.eks.  har gennemført et fag på en videregående
uddannelse, som skal indgå i vurderingen, har vi  også brug for en fagbeskrivelse
og gerne et timetal. Du er velkommen til at linke til  fagbeskrivelsen, hvis den
findes online.

Hvorfor skal jeg lave en selvevaluering?
● I selvevalueringen får du lejlighed til at reflektere over og argumentere for,

hvordan du  mener, at du opfylder de faglige mål. Det er vigtigt, at du først
har læst  fagbeskrivelsen/læreplanen, så du ved, hvad der kræves på det
pågældende niveau. Hvis  du f.eks. søger IKV i Engelsk A, er det ikke
tilstrækkeligt, at du læser, forstår, skriver og taler  flydende engelsk. I
læreplanen står der bl.a., at du skal kunne:
❖ gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i forskellige typer
❖ engelsksprogede tekster og mediestof, herunder film
❖ analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper samt

mediestof,  herunder film, med anvendelse af faglig terminologi
❖ perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt,

samfundsmæssigt og  historisk
❖ anvende en grundviden om historiske, kulturelle og

samfundsmæssige forhold i  Storbritannien og USA til analyse og
perspektivering af aktuelle forhold
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Det er ikke nok at skrive, at ” det kan du godt”. Du skal argumentere for,
hvordan du  har opnået de konkrete kompetencer. F.eks.: ”På et fire ugers
sprogkursus i England  arbejdede vi med socialrealisme i engelske film og
analyserede bl.a. Mike Leigh’s film Hemmeligheder og løgne”.

Er IKV en test/eksamen?
● Nej, en IKV er en evaluering af de dokumenterede kompetencer, du har på

ansøgningstidspunktet. Det er den fremsendte dokumentation, der afgør, om
der er basis  for at igangsætte en IKV-bedømmelse. Den faglærer, der
foretager bedømmelsen, KAN  vælge at indkalde dig til en supplerende
test/samtale. Det kan være et interview, en  skriftlig opgave, en uddybning af
din dokumentation etc.

Hvor kan jeg få mere at vide?
● Du er velkommen til at kontakte sekretær Bodil Edlund på 8732 2543

hvis du har  spørgsmål.
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