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Kompetansehjulet er en modell for kompetanse som vektlegger fem kompetanseområder for «hva 
som trengs» i den daglige profesjonsutøvelsen. De fem områdene er; fagkunnskap, brukerkunnskap, 
verdier/holdninger, ferdigheter og tjenesten. De fire første områdene er sirkler flettet inn i 
hverandre, og reflekterer den dynamiske sammenhengen og gjensidige påvirkningen mellom 
områdene. Tjenesten som område er imidlertid skrevet inn i en sirkel som omslutter de fire 
førstnevnte sirkelområdene for å tydeliggjøre; 1) hvordan organisasjonen får betydning for den 
enkeltes muligheter for å bruke og utvikle egen kompetanse, og 2) at kunnskap om prosesser på 
organisasjonsnivå får betydning for praksisutøvelsen.  

Fagkunnskap er kunnskap som vi tilegner oss fra forskning, litteratur og studier, som bidrar til 
forståelse av problemstillingene vi står overfor i praksis. Det innbefatter betydningen av å kjenne til 
og forstå fakta, forskning, lovverk, begreper, teorier og sammenhenger. 

Brukerkunnskap tilegner vi oss gjennom kontakt med barn, unge og deres familier. Det innebærer at 
vi utforsker hvordan familiene vi møter erfarer sin hverdag og kontakten med tjenesten, og at vi tar 
deres perspektiver på alvor (tanker, følelser og meninger). Dette innebærer også å vektlegge råd fra 
brukerorganisasjoner eller brukerundersøkelser i regi av tjenesten.  

Det neste området er ferdigheter, som betegner den kompetansen vi tilegner oss gjennom erfaring 
og øving, men også den tause menneskekunnskapen vi får gjennom for eksempel 
mellommenneskelige relasjoner.  



Verdier og holdninger betegner referanserammene våre og den kompetansen vi tilegner oss gjennom 
erfaring, refleksjoner, kritisk tenkning, etiske vurderinger m.m. Det inkluderer også det 
grunnleggende barne- og menneskesynet vi legger til grunn. I flere kompetansemodeller er verdier 
og holdninger utelatt som et eget område. Verdier og holdninger har imidlertid stor betydning for 
hvilke av de andre kunnskapene vi fester oss ved.  

Kompetanse kan ikke løsrives fra den videre konteksten og organisasjonen som vi utfører arbeidet 
innenfor, og i modellen tilhører dette den ytre sirkelen – tjenesten. På denne måten er ikke 
kompetanse et endemål, men utvikles hele tiden gjennom en dynamisk og evigvarende prosess. Å 
være kompetent innebærer å håndtere kravene og utfordringene i en bestemt kontekst. Det er 
mange ting som påvirker hvordan vi løser arbeidsoppgavene. Eksempler på dette er tjenestens 
organisering, personal, økonomi, organisasjonsstruktur, fysiske omgivelser, kontormiljø, politikk, 
media og samarbeidspartnere. Ofte kan det også være konflikt mellom det vi oppfatter som «det 
ideelle», og det reelle. For eksempel begrenset tiltaksvifte og mangel på tilgjengelige ressurser. 
Kunnskap om hvordan tjenesten kan legge til rette for arbeidet etter rammene, er derfor avgjørende.  

I Kompetansehjulet kan kompetanse forstås som skjæringspunktet mellom disse fem områdene, og 
noe som kommer til syne i menneskemøtene, men også som helhet i tjenesten.  

Kompetansehjulet- et verktøy for kompetanseutvikling   

Kompetanshjulet kan brukes som et verktøy for å tydeliggjøre og planlegge kompetanseutvikling. 
Hensikten er å få ledere og ansatte til å tenke systematisk på hvilken kompetanse som allerede 
finnes i tjenesten i dag, hvilken kompetanse som bør være til stede i fremtiden, og hvordan man skal 
komme dit. Det første steget i utviklingsarbeidet er å formulere et mål for endringene som skal 
iverksettes. Det andre steget er å beskrive status her og nå. Eksempelvis ved å bruke 
Kompetansehjulet kan en spørre seg: Har vi kunnskapen vi trenger? Er det noe kunnskap vi må gi 
slipp på? (kunnskap) Har vi anledning til å øve oss? (ferdigheter) Hva sier barn, unge og familier om 
hva de trenger? (brukerkunnskap) Hvem skal eventuelt involveres? (verdier og holdninger) Må vi 
gjøre noe annerledes? (tjenesten/kontekst).  

Kompetansehjulet blir på denne måten brukt som et strukturerende verktøy for å stimulere til dialog 
om hvilke kompetanseområder og organisatoriske praksiser tjenesten har i dag, og hva de trenger å 
utvikle for å bevege seg mot målet om endret praksis. 

På samme måte som Kompetansehjulet kan brukes for hele tjenesten, kan den enkelte ansatte bruke 
det som et verktøy til å reflektere over sin egen utvikling. Helt konkret kan den ansatte reflektere 
rundt egen kompetanse med utgangspunkt i Kompetansehjulet: Hva påvirker meg? Hva trenger jeg? 
Hvordan henger kompetanseområdene sammen? Hvilke mål setter jeg for min egen utvikling? Etter 
endt kompetanseprogram kan også de ansatte evaluere sin egen utviklingsplan: Har jeg nådd mine 
personlige målsettinger? På hvilken måte? Hvis målene ikke er nådd, hva er grunnen til det? Har jeg 
tilegnet meg ny kompetanse som jeg ikke tenkte på da jeg lagde utviklingsplanen i starten av 
programmet? Hvilke ønsker har jeg for videre utvikling av meg selv? Hva er forholdet mellom mine 
utviklingsområder og tjenestens mål? Hvordan kan jeg bidra til at tjenesten når sine mål?  

Målet er at både ansatte og tjenesten er istand til å håndtere de komplekse utfordringene de møter i 
hverdagen i henhold til kravene som stilles. 

 


