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Faktor
Kolleger

Målgruppe 
Teamøvelse

Tid 
60 min

Formål 
At skabe en åben kultur, større fortrolighed og en mulighed for at lære hinanden bedre at 

kende på en uformel måde. 

Fremgangsmåde

Print flere kopier af spørgsmålskortene på næste side ud. Klip dem ud, og bland dem. Øvelsen 

laves ved, at deltagerne bevæger sig rundt i et lokale og finder skiftende samtalepartnere.  

Når øvelsen er færdig, har den enkelte medarbejder talt mere flere forskellige kolleger. 

 

 Du sætter tidsrammen for teamet og beder hver deltager tage ét kort. Hvis et spørgsmål  

 ikke er forstået, trækker deltagerne et nyt spørgsmålskort.

 

 Derefter beder du deltagerne finde sammen to og to. 

 

 Den ene læser spørgsmålet fra et kort op for den anden, som svarer kort på spørgsmålet.  

 Derefter stiller den anden deltager sit spørgsmål. 

 

 Når begge har svaret på et spørgsmål, bytter de to deltagere kort med hinanden og 

 finder sammen med en anden kollega. Sådan forstætter I, indtil tidsrammen er nået. 
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Hvad er en god pause for dig?

Har du en kollega, du ser op til  
– og hvorfor? 

Hvornår på dagen 
har du mest energi?

Hvis du har en dårlig dag, 
hvordan vil du så helst have, at 
jeg forholder mig over for dig?

Hvornår har du sidst 
anerkendt en kollega? 

Hvordan deler du viden 
med dine kolleger? 

Nævn et eksempel på noget, 
du synes, I har håndteret 

godt som team

Hvad gør dig stolt  
ved dit arbejde?

Hvilke kompetencer ønsker 
du at bruge mere på dit arbejde? 

Hvilke menneskelige egenskaber 
tror du, at dine kolleger sætter 

størst pris på hos dig? 



Hvad kan man selv gøre 
for at blive anerkendt?

Hvad er en effektiv 
arbejdsdag for dig?

Hvad motiverer dig? 

Hvad gør du for at give 
dine kolleger god arbejdslyst?

Hvornår har du sidst
 gjort en kollega glad? 

Hvordan kan man 
anerkende sin kollega?

Hvad er et godt 
kollegaskab for dig?

Hvilke arbejdsopgaver 
brænder du for? 

Hvordan kan dine kolleger 
give dig god arbejdslyst? 

Hvornår er du sidst 
blevet anerkendt?



Hvilken dag på ugen 
er din favoritdag 

– og hvorfor?

Hvornår har du sidst grinet 
– og af hvad? 

 Hvordan deler du viden 
med dine kolleger?

Hvordan kan dine 
kolleger motivere dig?

Hvad er typisk det første, 
du gør, når du møder ind 

om morgenen?

Hvad er en god arbejdsdag 
for dig? 

Hvordan vil du helst 
modtage feedback?

Hvilken arbejdsopgave 
bruger du mest tid 

på i øjeblikket?

Har du et sted her på 
arbejdspladsen, hvor du kan 

anbefale at holde pause?

Hvad er typisk det sidste, 
du gør, inden du går 

hjem fra arbejde?


