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spørgsmål
• Lineære og handlingsorienterede spørgs-

mål skaber overblik og handling • Cirkulæ-

re og refleksive spørgsmål skaber medspil-

lers motivation og ejerskab 

til handlingerne

Trumfkort 

i rådgivning og projektledelse

Kende Kunne Beherske Ekspert
Ingen praktisk erfaring, men kender 
til området. Kan løse opgaver inden 
for fastlagte rammer efter manualer 
og lignende og med råd og støtte fra 
kolleger/leder.

God erfaring og bred viden.
Arbejder selvstændigt inden for om-
rådet/begrebet – baseret på erfaring 
fra ukomplicerede opgaver. Søger råd 
ved komplekse problemstillinger.

Bred erfaring og dybtgående viden.
Arbejder med autoritet inden for 
området. Kan rådgive og guide andre. 
Erfaring med løsning af komplekse og 
kritiske problemstillinger. Forholder sig 
kritisk og udviklende til området.

Omfattende erfaring og ekspertviden.
Anses som eksperten, der kender 
området til bunds. Er model for andre. 
Oftest mangeårig erfaring med at løse 
komplekse opgaver inden for området 
Kan udvikle og flytte området. 

Du er opmærksom på værdien af 
spørgsmål.

Du har træning i at bruge både hv-
spørgsmål og andre spørgsmål. Du er 
bevidst om deres forskellige virkning, 
og du ved, at spørgsmål kan være åb-
nende, styrende og manipulerende.

Du mester spørgeteknikken, så du kan 
hjælpe en anden person til erkendelse 
og motivation for at løse den opgave 
eller det problem, vedkommende står 
foran.

Du kan coache og dermed hjælpe en 
person gennem afklaring, målsætning 
og beslutning om handling.

Korte kurser og sidemandsoplæring. Egen træning og refleksion over resul-
taterne af spørgeteknik.
Korte kurser som f.eks. ”Ny som rådgi-
ver”, der udbydes af DLBR Akademiet.

Længere kurser som f.eks. Situations-
bestemt rådgivning, Virksomhedsråd-
giver, coaching eller proceskonsulent-
uddannelse i DLBR Akademiet.

Længerevarende kurser eller uddan-
nelse i coaching, proceskonsultation, 
projektledelse eller mål og strategi 
udvikling.
Det vil typisk være kurser uden for 
DLBR, hvor man ud over undervisning 
også får inspiration fra andre brancher.

SPØRGETEKNIK

Kompetencer

Muligheder for 
kompetence- 
udvikling

RÅDGIVERKOMPETENCER
KOMPETENCEVURDERING 


