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När jag pluggade vuxenpedagogik & projektledning på 90-talet och sedan ledde sju projekt
(fem med EU-stöd) inom kompetens så tragglades det väldigt mycket om Hela handens
kompetens, Kompetenstrappan, inlärningsstilar, mindmapping m m. Dessa benämningar
används fortfarande och lärs ut.

Bild från: https://projektledning.se/kompetenstrappan/
Som överste hönshusskötare kom trappan mig till minnes då jag var mycket omedvetet
inkompetent tills den första ensamma morgonen med tre hönshus, ett 80-tal hönor, tuppar
och kycklingar, två ankor, en vaktel, kanariefåglar och undulater samt samojeden som skulle
matas och vattnas morgon och kväll, skydda alla mot räv & mård utanför (två ankor gick åt
veckan innan – mård och ett ännu tätare hus.) Fyra hönor togs av räven mitt på dagen hos
grannen, medan hela familjen och hönsen var utomhus – 5 människor.
Blev hastig medvetet inkompetent utan vare sig Excel-kalkyler eller ritningar, jag som är hyfsat
strukturfascist. En snabb genomgång vid 22:30 föregående kvälls middag på svorska efter typ
tre glas vin – inget av det satt kvar i mitt huvud. Joo, de fick både mat och vatten, men det tog
mig troligen tre timmar och många svordomar. Nu några dagar senare hade jag åtminstone
stunder av medveten kompetens. Jag hittade skålar, mat, kvälls- och morgonrutinerna (hönor
ska flyttas från och till olika burar m m) och en kväll fick de en av sina favoriter – majs på burk.
En annan dag vattenmelonskivor. Och tyst på landet? Glöm det! Hund och tuppar, hönor och
ankor, alla väsnades, i ett
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Hela handens kompetens kan fortfarande användas vid kartläggning av vad klienter är duktiga
på. Kompetens är ju långt mer än ”bara” kunskaper.
https://plus.rjl.se/info_files/infosida44911/Keens_kompetenshand_ifyllnad_190829.pdf
T ex social kompetens, som doktor/docent Siv Their, en av mina lärare uttryckte det: ”Det är
svårt att förklara vad det är, men det märks snabbt när människor inte har det.”
https://www.holmbergstalare.se/forelasare/siv-their
Kunskapstrappan och insikten att vi alla kan så mycket mer än vi ofta tror. Och tillsammans
massor – tänk om vi kunde lära och lära av varandra!
https://thomas-nilsson.se/om-oss-alla/kunskapstrappan/
Coachingtrappan – en handbok i att coacha och motivera till resultat – pluggade jag 2020 när
jag läste till coach. Ett steg i taget för att göra förändringar. Om trappstegen är små/korta
krävs det fler, men mycket hinner hända på ett par dagar, veckor och månader. De små
stegens mirakel.
Kompetensstege – https://www.sodertaljesjukhus.se/om-oss/pressrum/nyheter/forst-utsom-sjukskoterska-med-steg-5-kompetens/
Stepping Stones används i USA flitigt, du kan gå hela vägen från springflicka till VD, där, tyvärr
inte lika mycket här. En duktig person ska förbli vid sin läst, inget befordranstänk här, utom för
hungriga säljare eller välutbildade trainees. https://steppingstonesca.com/careers/
Scenario:
Du börjar hos ett företag, inom sex månader får du frågan (om de anser att du är något att
satsa på) hur du vill gå vidare, du får utmaningar, krav på utbildning kvällstid, om ånyo sex
månader samma fråga på nytt. Du klättrar ett steg uppåt i taget, får prova på olika roller, lär
känna företaget, blir allt mer utbildad och får nya krav allt eftersom.
Vad är kompetens?
Duglighet, förmåga, meriter, behärska ett visst område, beteenden, självledarskap,
kontakter/nätverk, färdigheter, personlighet, skicklighet, anlag, kvalifikationer, motivation,
sakkunskaper, problemlösningsförmåga, driv, sakkännedom, specialisering, know‑how;
behörighet, befogenhet, ansvarsområde.

© 2022 ♥ iMo Coaching
www.iMoCoaching.se

Inge-Mo Haraldh
0722-00 48 97

2022-07-18
ingemoh@gmail.com

www.iMoCoaching.se

Wikipedia
”Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att
tillämpa kunskaper och färdigheter.”
Wise Professionals
”Kompetens är förmågan att omsätta personlighet, problemlösningsförmåga, erfarenheter,
kunskaper, färdigheter och motivation i beteenden som är avgörande för en särskild
arbetsprestation. Kompetens handlar alltså om allt det som en individ tar med sig in i en ny roll
och som påverkar beteendet som krävs för att göra ett bra jobb. Det är både vad en individ kan
och hur den väljer att agera som är avgörande. Både vem man är, vad man har gjort och vad
man vill göra påverkar huruvida man lyckas agera framgångsrikt eller inte i en viss roll. Med
andra ord är kompetens ’beteenden som resulterar i effektivt utförande av arbetsuppgifter’.”
Jag har läst mycket kinesisk litteratur och Lao Tse är mycket bekant. Tänk Sidenvägen!
”Även en tusenmilafärd börjar med ett steg.”
https://citatboken.se/_13660_%C3%84ven_en_tusenmilaf%C3%A4rd

……
Kycklingar – Brahma (kolla de fransiga tassarna) – ulliga_gulliga
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Utstyrseln – mamman med stenkoll helt nära när jag jobbade med henne och hennes fem
kycklingar – rymlingen som flög mellan flockarna. Hade fått in henne rätt för natten, nästa
morgon hade hon placerat om sig.
P.S. Ha INTE blå- eller rödlackerade tånaglar eller öppna sandaler. Testade, gör ont när de
pickar. Bytte!!!

Alla dokument jag lagt på LinkedIn+++ finns upplagda och nedladdningsbara på mina
hemsidor. Jag skriver / #onsdagsdokument

Inge-Mo Haraldh - www.imocoaching.se
ICF-Associate Certified Coach, ACC;
Specialiserad inom:
•
•
•
•
•
•

Diplomerad Hypnos- och Suggestionsterapeut, SE
Certified Solution Focused BRIEF Coach, DK
PQ Coach – Mental & Emotional Fitness, USA
Certifierad Hälsocoach & ACT-ALP, SE
Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare, SE
Certifierad handledare i Sorgbearbetning, SE

Livserfaren, empatisk, inlyssnande och mycket mån om klienten. En skriftlig överenskommelse samt
egenskrivna återanvändningsbara dokument enligt klientens behov ingår alltid. Boka tid eller hör av dig
om du har frågor En investering i din egen utveckling, framtid, hälsa, samt fysiska och psykiska mående.
iMo Coaching – min coachinggrupp på Facebook –
https://www.facebook.com/groups/206375779486588/
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