
 

 Hvornår har du sidst ydet en sær-

lig stor indsats og været meget 

tilfreds med det bagefter?  

 

 Hvad er det vigtigste du vil hu-

skes for på din arbejdsplads? 

 Hvornår har du sidst følt, at du 

fortjente en stor lønforhøjelse 

eller en ekstra uges ferie? 

 

 Hvilke tre ting har du allerede gjort i 

år som har været en succes? 

 Hvornår har du sidst virkelig 

overrasket dig selv og imponeret 

andre?  

 

 Hvilken god ting ku’ du ønske dig 

at blive kendt for i fremtiden? 

 Har du nogensinde haft succes 

uden rigtig at gøre en indsats? 

 

 Hvornår har du sidst gjort dig ekstra 

umage med at hjælpe et andet men-

neske? 

 Har du nogensinde måtte arbejde 

virkelig hårdt for at opnå succes? 

 

 Hvordan inspirerer du mest dine 

kolleger? 

 Hvornår har du sidst opnået succes, 

hvor det kom bag på dig selv? 

 

 Hvad ville du nødigt bytte væk ved 

dit nuværende arbejde? 

 Hvad er den største arbejdsmæs-

sige succes du nogensinde har 

haft? 

 

 Hvad er din opskrift på arbejds-

glæde? 

 Hvad er det der i særlig grad motive-

rer dig ved dit job? 

 

 Hvordan hjælper du mennesker om-

kring dig til at opnå succes? 



 Hvad synes du virkelig godt om            

ved dit arbejde? 

 

 Hvis der skulle skrives en artikel om 

dig og dit job, hvad skulle den så 

handle om? 

 Hvordan skiller du dig ud fra hoved-

parten af dine kolleger? 

 

 Hvornår har det været mest på sin 

plads at give dig anerkendelse for 

dine evner som professionel? 

 Hvilke personlige kompetencer sæt-

ter du mest pris på ved dig selv? 

 

 Hvilke udfordrende mål er du i gang 

med at realisere? 

 Hvornår har du sidst følt at du op-

nåede det ”umulige”? 

 

 Hvad kan du i dag som du ikke troe-

de du ville kunne for et par år siden? 

 Hvornår har du sidst mærket at 

dine evner er kommet til sin fulde 

ret? 

 

 Hvis du fik et nyt job, hvad ville 

du så gøre der, som du er kendt 

for at gøre på dit job i dag? 

 Hvad er indtil i dag højdepunktet i 

din karriere? 

 

 Hvornår er du sidst blevet anerkendt 

af en kollega? 

 Hvor har du sidst oplevet at du 

gjorde en positiv forskel for et 

andet menneske? 

 

 Hvilke af dine bedste professio-

nelle rutiner kunne du tænke dig 

at give til dine kolleger? 

 Hvad er den mest positive oplevelse 

fra dit nuværende job? 

 

 Hvem inspirerer dig mest i det dag-

lige? … og hvordan? 



 Hvornår har du sidst anerkendt 

en kollega for en særlig indsats?  

 

 Hvad er dine vigtigste kilder til 

næring og inspiration på jobbet? 

 Hvornår har du sidst oplevet syner-

gi i samspillet med andre? 

 

 Hvad respekterer du mest ved sam-

spillet med dine nærmeste kolle-

ger? 

 Hvornår oplever du mest at for-

skellighed er en styrke? 

 

 Hvilke nye kompetencer kan du 

skrive på dit CV i dag i forhold til 

for et år siden?  

 Hvornår har du sidst taget initiativ 

til noget som viste sig at blive en 

succes?  

 

 Hvad i forbindelse med dit arbejde 

kan få dig i et særligt godt humør? 

 Hvad er to af de bedste ting ved 

dit nuværende job? 

 

 Hvornår oplever du mest effekt af 

din indsats på jobbet? 

 Hvis der var frit valg på alle hylder, 

hvad skulle du så lave? 

 

 Beskrive en milepæl i dit arbejdsliv 

som har ført til, at du med succes 

kan noget mere i dag?  

 Hvem sætter mest pris på dine 

professionelle evner? 

 

 Hvad er nogle af de nyeste kom-

petencer du har erhvervet dig? 

 Hvilke af dine professionelle resul-

tater er du mest stolt af? 

 

 Hvordan lærer du bedst af dine eg-

ne succeser? 

 



 

 Hvad er det bedste spørgsmål du 

har fået for nylig? 

 

 Hvem kender du, som er god til at 

omsætte tanke til handling?  

 Hvem synes du er god til at tænke 

kreativt? 

 

 I hvilke situationer er du god til at 

udelukke alt andet og bare fokusere 

på én ting?  

 Hvad er vigtig for dig i dit karrie-

revalg? 

 

 Hvad var det første gode indtryk 

du fik af dine kolleger?  

 Hvem har du sidst givet feedback? 

 

 Hvem er den bedste coach du har i 

dit liv i øjeblikket? 

 Hvordan mærker du når en ”kun-

de” er rigtig tilfreds? 

 

 Hvad indgår i beskrivelsen af dit 

drømmejob?  

 Hvis du skulle sælge dig selv til 

drømmejobbet, hvad ville du så si-

ge? 

 

 Hvornår på døgnet tænker du kla-

rest? 

 Hvad er den bedste bog du har 

læst… og hvorfor netop den?  

 

 Hvem er den bedste underviser 

eller lærer du nogensinde har 

haft? 

 Hvad er din største bedrift den sid-

ste måneds tid?  

 

 Hvilken person kan smitte dig med 

sit gode humør?  

 



 Hvorfor har du valgt netop dén 

uddannelse, du har? 

 

 Hvilken positiv ting er du kendt 

for?  

 Hvad skal der til for at inspirere dig 

til at yde en toppræstation? 

 

 Hvem er din rollemodel i relation til 

dit arbejdsliv? 

 Hvad ville din arbejdsplads kom-

me til at savne, hvis du ikke var 

der mere?  

 

 Hvordan inspirerer du dine kolle-

ger?  

 Hvornår på døgnet har du dine bed-

ste tanker?  

 

 Hvilken film eller bog har efterladt et 

stort indtryk på dig?  

 Bortset fra dit arbejde, hvad inte-

resserer dig så rigtig meget?  

 

 Kan du nævne tre gode resultater 

du har været med til at skabe for 

nylig? 

 Hvornår viser du, at du er en god 

kollega? 

 

 Hvad er en af de bedste grunde til at 

ansætte dig? 

 Hvordan vil du beskrive din ud-

vikling på jobbet de sidste 5 år? 

 

 Hvad kendetegner en god kolle-

ga?  

 Hvem hjælper dig mest i din hver-

dag? 

 

 Hvad gør dig rigtig glad? 

 



 

 Hvad ville være det bedst der 

kunne ske for dig indenfor det 

næste år?  

 

 Hvornår har du valgt at gå en an-

den vej end gennemsnittet, og 

opnået succes med det? 

 I hvilke situationer har du store for-

ventninger til dig selv? 

 

 Afslut sætningen: ”Om ikke så læn-

ge kunne jeg godt tænke mig at….” 

 Hvilke udfordringer kan du godt 

lide? 

 

 Til hvilken eksamen har du præ-

steret rigtig rigtig godt?  

 Hvornår er du god til at ”tune dig 

ind” på en andens perspektiv? 

 

 Hvad er du blevet specielt bevidst 

om det sidste års tid?  

 Hvor ligger et af dine største 

uopdyrkede potentialer?  

 

 Hvem har du hjulpet til at opnå et 

flot resultat?  

 Hvad gør du ofte, som giver god 

mening for dig? 

 

 Hvornår hviler du i dig selv? 

 Hvad er det bedste der kan ske 

for dig i dag? 

 

 I hvilke situationer er du specielt 

engageret?  

 Hvad er sket det sidste år, som har 

gjort dit arbejde bedre? 

 

 Hvilken beslutning har du truffet for 

nylig, som er rigtig god?  

 



 Hvilke handlinger er blevet til en 

rigtig god vane på din arbejds-

plads? 

 

 Hvad motiverer dig mest til hver-

dag? 

 Hvad føler du dig mest tryg ved at få 

ansvaret for? 

 

 Hvad vil du helst bruge dine aftener 

på? 

 Hvad drømmer du om at opnå? 

 

 Hvem er den sidste du havde en 

rigtig konstruktiv samtale med?  

 Hvad ville du savne mest ved dit ar-

bejde, hvis du ikke havde det mere? 

 

 Hvad er et sikkert tegn på at du er 

motiveret?  

 Hvad var det første gode indtryk 

du fik på din arbejdsplads? 

 

 Hvad er den bedste måde at lære 

på for dig? 

 Hvilken egenskab er du glad for at 

besidde? 

 

 På hvilket område er du midt i en 

positiv udvikling?  

 På hvilket område føler du dig 

meget kompetent?  

 

 Beskriv en positiv milepæl i dit 

arbejdsliv 

 Hvem synes du er god til at samle 

op på en lang debat? 

 

 Hvad synes du der ligger i det at 

være ”konstruktiv”? 

 

 


