
High Performance 
culture and mindset
Første gang
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Hvor godt er dit 
kendskab til 
jeres mindset 
og leveregler? 

Skriv dem på et stykke papir og 
gives til din højre sidemand
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Start med slutningen! 

1. What´s your old story? 
2. What´s your new story?
3. What´s 2021 vision
4. What are 2 goals you want to 

achieve in the nest 6-12 months
(1 personal, 1 proffessional)

1. Hvad er vores formål med i dag?
2. Hvad er det bedste som kunne 

ske?
3. Hvorfor er dette vigtigt?

4. Hvilken fornemmelse vil dette 
give dig? 

Go live and share your new story & 2021 vision!5
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Stocrh & Søholm, 2011

Individ, grupper eller team 
– hvordan arbejder I?

Løs gruppe Fast gruppe Team

Opgave Fortrinsvis 
individuelle 
opgaver

Individuelle og 
fælles opgaver

Fortrinsvis fælles 
opgaver

Ansvar Fortrinsvis 
individuelt ansvar

Individuelt og 
fælles ansvar

Fortrinsvis fælles 
ansvar

Information &
kommunikation

Nogen gensidig 
information og 
kommunikation

Betydelig gensidig 
information og 
kommunikation

Meget gensidig 
information og 
kommunikation 

Samarbejde Lidt samarbejde Noget 
samarbejde 

Meget 
samarbejde 

Gensidig 
afhængighed

Lav gensidig 
afhængighed

Noget gensidig 
afhængighed

Høj gensidig 
afhængighed
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lav høj

individ højtydende
team

teamgruppe effektiv
team

Fælles definerede ambitiøse mål og indsatsområder, værdier og prioriteringer

Arbejdsdisciplin i forhold til fællesskabet

Mestringsevne til at udføre og udvikle teamets arbejdsprocesser

Synergi i opgaveløsningen

Følelse af belønning gennem egne og andres gode præstationer

Team
– Fra individuel arbejdsform til højtydende

Storch & Søholm, 2011
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Teams udviklingsfaser / livsfacer
– Bevægelsen 

Tuckman, 1965, 1977

Pe
rf

or
m

an
ce

Tid/ Team effektivitet

Ægte team

Potentielt
team

High performance
team

Arbejds-
gruppe

Pseudo-team

Forming Storming Norming Performing Adjourning/ 
transforming

Her starter en ny 
rejse med en ny 
formingsface
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Arbejdsgruppe til HIGH performance-team
– Bevægelsen 

Katzenbach og Smith, 1993.

Pe
rf

or
m

an
ce

Team effektivitet

Ægte team

Potentielt
team

High performance
team

Arbejds-
gruppe

Pseudo-team
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Teams udviklingsfaser / livsfaser
– Bevægelsen

Tuckman, 1965, 1977

Pe
rf

or
m

an
ce

Tid/ Team effektivitet

Ægte team

Potentielt
team

High performance
team

Arbejds-
gruppe

Pseudo-team

Forming Storming Norming Performing Adjourning/ 
transforming

Her starter en ny 
rejse med en ny 
formningfase
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Hvorfor går vi på arbejde?
– et job, en karriere eller et kald

Wrzesniewski, A og Dutten, J.E. (2001)

Hvordan ser medarbejderne hos jer 
deres arbejde;

som et job, en karriere eller et kald? 
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Løst og vækst mindset
– To mindset – to forskelige udviklingsforløb

Løst mindset
Intelligens er statisk

Vækst mindset
Intelligens kan udvikles

undgår udfordringer acceptere og modtager 
udfordringer

går i forsvarsposition
eller giver let op

blive inspireret af modstand
og udvise vedholdenhed

se indsats som frugtesløs
eller værre

ignorere brugbar
negativ kritik

se andres succes som en 
trussel mod en selv

se indsats som vejen til 
mestring

lære af kritik

være inspiration og
en kilde til læring 

Udfordringer

Forhindringer

Indsats

Kritik

Andres
succes

Personen fastholder et 
bestemt niveau i stedet for 

at udfordre sit potentiale

Personen udvikler sig hele 
tiden og forsøger at 
udfolde sit potentiale
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Forskningsresultater
– rengøringsdamerne/træning
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We must 
become

what we wish 
to teach
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Before we can 
stand out, we must 
first get clear on 
what we stand for. 

“If You don´t Stand for 
Something, You´ll Fall for 
Anything”

Tilskrives, Alexander Hamilton, år 1755-1804. - Den første og mest indflydelsesrige af USA's finansministre.
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Formål gør en til 
frygtindgydende konkurrent
Værdier, der gør en forskel
Bevar kernen og stimulere 
fremskridt
Visioner er opstemmende og 
giver GNIST

20

Kommunikation 
ændre adfærd –
adfærd ændre 
kommunikation 

We must become
what we wish to teach
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Hvis vi ikke gør
noget aktivt for at
skabe udvikling …

… får vi
– med sikkerhed

afvikling!
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