
Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine 
evner er kommet til deres fulde ret?

Hvad gjorde den bedste læremester 
eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du dig ud fra mængden?



Hvem er særlig god til at anderkende dig? Hvad er helt enestående ved netop dit arbejde?

Hvis du fik et nyt job, hvad ville du så gøre 
dér, som du er kendt for at gøre i dag?

Hvilket godt råd vil du – ud fra din 
erfaring – kunne give til en yngre kollega?



Hvor henter du inspiration i det daglige? Hvornår har du startet noget, som 
viste sig at blive en succes?

Hvilken kultur ønsker du at være medskaber af? Hvad vil du gerne anerkendes for?



Hvad er du blevet klogere på det sidste års tid? Hvad er en kilde til trivsel for dig?

Hvordan kan man se, at du er glad? Hvad bliver du ofte rost for?



Hvad er du rigtig god til? Hvad indgår i beskrivelsen af dit drømmejob?

Hvad gør du ofte, som giver god mening for dig? Hvad vil du gerne huskes for?



Hvad er en vigtig kilde til arbejdsglæde for dig? Hvilket resultat er du stolt over 
at have været en del af?

Hvornår har du sidst oplevet, at dit samspil 
med andre gik op i en højere enhed?

Hvem oplever du er god til at 
omsætte tanke til handling?



Hvem eller hvad kan næsten 
altid få dig i godt humør? I hvilke situationer føler du dig kompetent?

Hvornår oplever du gode dialoger? Hvilken god ting vil du gerne gøre mere af?



Hvad har du et passioneret forhold til? I hvilke situationer kommer dine 
evner til deres fulde ret?

Hvornår er du mest glad for 
det, du laver og hvorfor?

Hvilken beskrivelse af dig selv er du 
glad for at have hørt fra andre?



Hvad er en positiv milepæl i dit arbejdsliv? Hvordan inspirerer du andre omkring dig?

Hvad er det bedste spørgsmål, du 
er blevet stillet for nylig?

Hvor ligger ét af dine største 
uopdyrkede potentialer?



Hvad er du specielt optaget af for tiden? Hvornår har du haft folks fulde opmærksomhed?

Hvad er én af de mest positive 
oplevelser fra dit arbejdsliv? Hvornår har du opnået en sejr med andre?



Hvad interesserer du dig rigtig meget for? Hvad er det bedste kursus, 
du nogensinde har deltaget i?

Hvilket udfordrende mål er 
du i gang med at realisere?

Hvilke egenskaber har du ofte 
haft glæde af at besidde?



Hvordan har du for nylig været med 
til at sikre andres trivsel? Hvem er særlig god til at anerkende dig?

Hvilke karaktertræk sætter du meget pris på? Hvornår har du sidst oplevet, at dit samspil 
med andre gik op i en højere enhed?



Hvilket resultat er du stolt over 
at have været en del af?

Hvad er en af de største succesér 
du har været en del af?

Hvilke egenskaber værdsætter du 
meget hos folk omkring dig? Hvem er god at dele sine idéer med?



Hvad skal der til for, at en udfordring tænder dig? Hvad kan altid gøre dig glad?

Hvad indgår i din opskrift på arbejdsglæde? Hvornår har du sidst grinet så meget, at 
du ikke kunne holde det tilbage?



Hvilket resultat er du stolt over at have opnået? Hvornår – og for hvad – er du sidst blevet anerkendt?

Hvilken positiv ting er du kendt for? Hvad kan du i dag, som du ikke 
kunne for et år siden?



Hvordan inspirerer man bedst dig? Hvad er den bedste måde for 
dig at lære noget nyt?

Hvad er du blevet positivt 
overrasket over for nylig? På hvilken måde er du midt i en positiv udvikling?



Hvornår har du taget en chance, som 
du i dag kan glæde dig over? I hvilke situationer er du specielt engageret?

Hvad vil du nødigt bytte væk ved 
dit nuværende arbejde?

I hvilke situationer er du specielt god 
til at fokusere på én ting?



Hvad er en af de største succesoplevelser, 
du har haft? Hvilke af dine kvaliteter har andre mest glæde af?

Hvornår tror du, andre bliver imponeret over dig? Hvornår har du oplevet, 
at forskellighed er en styrke?



Hvornår er du en god kollega? Hvis du skulle holde en tale, hvem kunne 
du så godt tænke dig, den var for?

Hvad er et sikkert tegn på, at du er motiveret? I hvilke situationer har du god grund til at 
have høje forventninger til dig selv?



Hvornår mister du næsten 
altid din tidsfornemmelse? Hvilken beslutning er du glad for at have truffet?

Hvad drømmer du om at opnå? Hvad er en af dine store bedrifter?



Hvilke opgaver har altid virket 
enkle og lette for dig?

Hvad ville dine kolleger savne, hvis 
du var væk i 2 måneder?

Hvordan har du allerede i dag haft en lille succes? Hvad kan du skrive på dit CV i dag, som 
du ikke kunne for et år siden?



Hvad er kilden til at motivere dig? Hvad vil du huske med et smil på 
læben, når du bliver ældre?

Hvad er en stor bedrift fra din side 
inden for seneste tid?

Hvornår har du sidst ydet en særlig 
indsats og været meget tilfreds bagefter?



Hvad er du glad for at have oplevet? Hvad er du godt i gang med at blive bedre til?

Hvilken daglig handling er blevet 
til en rigtig god vane? I hvilke situationer føler du dig særlig kompetent?



Hvordan er du med til at inspirere folk omkring dig?


