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Hvad motiverer 
dig mest?

Hvorfor vælger du 
at gå på arbejde 

hver dag?

Hvilken opgave er 
du især stolt af 
– og hvorfor?

Hvad gør dig stolt 
af at have netop 

dit job?

Hvad er din 
største 

passion?
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Hvad drømmer 
du om?

Hvilke fordele 
synes du, dit job 

har?

Hvilke nye mål 
vil du gerne 
sætte dig?

Hvilke resultater 
har du skabt?

Hvilken 
personlig vision 

har du for dit 
arbejde?

Hvilken dybere 
mening giver 

dig dagligt 
motivation 
i jobbet?
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Hvem har du 
lært mest af i år?

Hvordan ser dit 
drømmejob ud?

Hvad kunne du 
ønske dig at 

kunne?

Hvilke nye 
færdigheder 

ønsker du dig?

Hvad har du lært 
mest af i år?

Hvad kunne øge 
din motivation 

markant?
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Hvad ville være 
et gennembrud 

for dig?

Hvornår er 
du den bedste 
udgave af dig 

selv?

Hvad laver du i 
din fritid, som 
gør dig bedre?

Hvilke evner har 
du, som du også 
kunne have lyst 

til at bruge?

Hvad giver dig 
energi?

Hvordan ser en 
yndlingsopgave 

ud?
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Hvem 
samarbejder du 

godt med?

Hvad gør du for 
at motivere dig 

selv?

Hvilke 3 styrker 
vil du især 

fremhæve hos 
dig selv?

Hvornår har du 
sidst fået ros 

– og for hvad?

Hvem vil du gerne 
møde og lære 
noget nyt af?

Hvilken episode 
i dit liv har gjort 
dig mest stolt?
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Hvis du 
kunne trylle 

– hvad ville du 
så ønske dig?

Hvis du skulle 
søge dit job igen 
– hvad ville især 

være vigtigt?

Hvor tit ønsker du 
feedback på din 
opgaveløsning?

Hvem kunne du 
ønske at give noget 

af din viden til?

Hvilke nye 
værktøjer kunne 
gøre dig endnu 
mere effektiv?

Hvilken person 
har gjort størst 
indtryk på dig 
i din karriere?
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Hvem kan du
bruge som
rådgiver og 

hvorfor?

Hvad skal der
til for at du

realiserer dit
fulde potentiale?

Hvilke positive
og støttende
tanker har du 
om dig selv?

Hvad er din
”kæphest” nr.
1 på jobbet?

Hvem vil du gerne 
lære op i dit job?

Hvad skal din 
leder gøre så du 

bliver endnu 
bedre?
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Hvor ser du dig 
selv om 3 år?


