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Kompetencehjulet
360-graders eftersyn af egne tilværelseskompetencer
© Preben Bertelsen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Hvordan giver hver kompetence personlig 
mening for dig lige nu?

Gå skridtvist til værks, én kompetence ad 
gangen. Start med #1.

Læs hvad kompetencen handler om. Overvej så 
hvordan du bruger kompetencen i dit liv?

Hvordan fungerer denne kompetence godt nok 
for dig? Skriv et eksempel ind i skemaet (i meget 
kort overskriftsform?)

Hvordan kan du udvikle lidt (eller meget) på 
denne kompetence? Skriv i skemaet et meget 
kort mål eller øvebane, som du kunne gå i gang 
med, med det samme (i meget kort 
overskriftsform)

Dernæst vurderer du med TBF din motivation for 
at øve/styrke denne kompetence

Vil
At styrke engagement 
og vedholdenhed

· Vil du gerne tage næste skridt? 
· Kan du også mærke en modvilje 

mod næste skridt?

Kan
At styrke �llid �l egen 
mestring

· Kan eller ved du det, der skal �l 
for at tage dit næste skridt?

· Hvad er svært mht. at tage dit 
næste skridt?

Ydre muligheder
At iden�ficere ydre 
muligheder og 
be�ngelser

· Kan du få øje på ydre muligheder 
for at tage dit næste skridt?

· Kan du få øje på ydre 
forhindringer for at tage dit næste 
skridt?

Blive mødt
At spørge om hhv
være åben over for 
hjælp, stø�e og 
anerkendelse

· Bliver du stø�et eller hjulpet af 
andre mht at tage dit næste 
skridt?

· Oplever du også, at du har svært 
ved at modtage hjælp?

Gør
At styrke og realisere 
fak�sk handling og 
indsats

· Går du rent fak�sk nu eller 
nærmeste frem�d i gang med at 
tage dit næste skridt

· Har du ikke helt klart beslu�et 
dig?





sørge for rammerne
omkring sig selv og
sine interesser

være helt optaget af noget.
Fokuseret handling

mærke hvad man selv
tænker, føler og vil med sin
tilværelse

se tilværelsen fra 
andres perspektiv

forstå verden og
de systemer & reg-
ler der har betydning
for tilværelsen

egatle
d

afstem
m

e

finde den fremgangsmåde
der er den mest effektive

overveje 
normer og
værdier i sine
mål og frem-
gangsmåde

f.eks. gode familie-
forhold, gode 
venner, eller gode 
nære kolleger

f.eks  planlægning, tid, 
opgaver, pligter, ting der 
skal bruges eller 
skaffes, noget der skal 
ordnes - ud fra sine 
interesser og det som er                                

f.eks. frivilligt arbejde, 
gøre noget for andre, 
gøre noget for 
omgivelserne, være med 
til at oprette, opretholde 

f.eks. at være fokuseret 
på det man er i gang 
med - ikke lade sig 
forstyrre af andre ting - 

f.eks. at finde de 
bedste 
fremgangs-
måder og så 
følge dem, så 
man har gode 

f.eks. at gøre 
tingene og leve på 
en måde som man 
synes er god og 
rigtig i forhold til 

f.eks. at bruge sine sanser åbent og 
nysgerrigt - hvad man ser og hører 
omkring sig - hvordan man opfatter 
signaler fra andre - hvordan man mærker 
følelser
i sin krop

f.eks. hvordan man 
tænker om tingene, 
hvilke følelser man 
får og hvad man 

f.eks. hvordan andre 
mennesker tænker 
over tingene, hvilke 
følelser de har, og 

opmærksom på verden, 
på nonverbale udtryk hos
andre, på følte fornemmelser
og affekter i egen krop

deltage på sin egen personlige måde
 i større fællesskaber

være del af et godt
og nært netværk

f.eks. de regler
og fremgangsmåder man kan eller 
skal følge. Også hvilke forklaringer, 
der er på noget eller hvad man tror på
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