
Hvilken person 
har gjort størst 
indtryk på dig 
i din karriere?

Hvilket resultat 
på jobbet er du
mest stolt af? 

Hvordan kunne du 
starte din dag

på en positiv måde?

Hvor ville 
du gerne øge

din viden?



Hvad gør du
når du

motiverer
dig selv?

Hvis du skulle
øge din trivsel

med 20% - hvad
skulle der så til?

Hvilket mål
er vigtigst for dig

i tiden?

Hvor kan du 
sætte dig nye mål?



Hvad har stor 
betydning for 

din livskvalitet?

Hvad kan gøre 
dig glad?

Hvad drømmer du 
Hvilket tidspunkt

på dagen
synes du er bedst?

Hvad drømmer du 
om at nå at 

opleve i dit liv?



Hvad ville være
et gennembrud

for dig?

Hvad kan gøre 
dig glad på 
dit arbejde?

Hvornår
har du sidst

rost og anerkendt
en anden?

Hvilken betydning
har dit arbejde

for dig?



Hvem samarbejder
du bedst med?

Hvilken person

Hvilken person 
har haft størst

indflydelse
på din personlige 

udvikling?Hvilken person
har været bedst

til at vise dig tillid?

udvikling?

Hvem er din 
bedste ven?



Hvad skal der
til for at du

realiserer dit
fulde potentiale?

Hvad er vigtigst
for at du kan

lykkes på jobbet?

Hvilke styrker
har du?

Hvad drømmer
du om?



Hvornår blev
du sidst

imponeret
af dig selv?

Hvilket
kursus har

betydet mest
for dig?

Hvem vil du
gerne give

et løft?

Hvad har været
den største
oplevelse i 

dit arbejdsliv?



Hvad kan gøre
dig stolt?

Hvem kan du
bruge som

Hvad giver 
dig energi?

Hvem ville
du gerne møde
-og lære nogetbruge som

rådgiver og 
hvorfor?

-og lære noget
nyt af?



Hvad kan du
lære af 

konkurrenterne?

Hvis du skulle

Hvad vil du
gerne læse på

forsiden af avisen
om din enhed?

Hvis du skulle
give jeres enhed

et nyt navn –
hvad skulle det
nye navn være?

Hvornår har
du sidst fejret

noget på jobbet?



Hvad ville du
være glad for
at dine kunder
sagde om dig?

Hvis du skulle 
drømme helt vildt
hvad ville så ske
med din karriere?

Hvad er
hemmeligheden

bag engagement?

Hvad kunne
du lære af

børn?



Hvornår har
du sidst været

modig?

Hvad er din

Hvad er 
hemmeligheden

bag mod?

Hvilken
virksomhedHvad er din

”kæphest” nr.
1 på jobbet?

virksomhed
imponeres du

af


