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Introduktion til De fem adfærdsmønstre i 
et velfungerende team
De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team kombinerer effekten 
af Everything DiSC® med den succesrige model for teamwork, som 
Patrick Lencioni introducerede i sin bestseller The Five Dysfunctions 
of a Team (De fem dysfunktioner i et team). Programmet hjælper 
teammedlemmer med at arbejde bedre sammen og blive mere 
effektive og engagerede. Det kan anvendes af alle intakte teams på 
samtlige niveauer i organisationen.

Hvilke onlineressourcer findes der?
pp De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team – Profil  
(besvares på forhånd)

pp De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team – Forklarende 
teamrapport (facilitatorens referenceværktøj)

Hvad findes i æsken?
pp Alt, hvad du behøver, til facilitering af et vellykket forløb med De 
fem adfærdsmønstre i et velfungerende team, herunder en USB-
nøgle med faciliterings- og støttemateriale.

©2015 John Wiley & Sons. Alle rettigheder forbeholdes.



The Five Behaviors

©2015 John Wiley & Sons. Alle rettigheder forbeholdes.4

Facilitering af De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team består 
af syv moduler à 1-3½ times varighed plus afsnittet Sådan kommer du 
i gang. Hvert modul findes i mappen Faciliteringsmateriale på USB-
nøglen og indeholder

pp Facilitatorvejledning i MS Word

pp Handouts til deltagerne i MS Word

pp PowerPoint® med integreret video

Sådan kommer du i gang
Indeholder information og retningslinjer, der understøtter din facilitering

Modul 1 › Introduktion
Introducerer modellen De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team

Modul 2 › Opbygge tillid
Forklarer begrebet tillid baseret på sårbarhed

Modul 3 › Håndtere konflikt
Hjælper deltagerne med at forstå fordelene ved sunde konflikter

Modul 4 › Opnå commitment
Viser, hvor afgørende klarhed og tilslutning er for opnåelse af commitment

Faciliteringsmateriale
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I faciliteringsprocessen bygger hvert modul på det foregående, 
så deltagerne kan se, hvordan hvert adfærdsmønster fungerer 
som fundament for det næste. Øvelser til hvert modul giver 
deltagerne mulighed for at øve sig på adfærdsmønstrene.

Desuden anvendes DiSC®-stilene som referencepunkt i hvert 
af de fem adfærdsmoduler, så deltagerne får mulighed for 
at opleve, hvordan deres egen og teamkollegernes stile har 
indflydelse på samarbejdet i et team.

Facilitatorvejledningen, PowerPoint®-præsentationerne og 
handouts til deltagerne kan bruges, som de er, eller de kan 
tilpasses efter behov

Modul 5 › Holde hinanden ansvarlige
Understreger vigtigheden af ansvarlighed kolleger imellem

Modul 6 › Fokusere på resultater
Fremhæver, at fælles resultater er vigtigere end personlige mål

Modul 7 › Gennemgang og handlingsplan
Giver deltagerne mulighed for at gennemgå, hvad de har lært, og for 
at lave en handlingsplan, der skal forbedre teamets effektivitet.

TILPASNING
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Mappen Støttemateriale til De fem adfærdsmønstre (på USB-nøglen) inkluderer adgang 
til
pp Programoversigt

pp Sådan kommer du i gang (hjælp til 
forberedelse af programfacilitering)

pp Billeder

pp Plakater

pp Skabeloner

pp Hjælp til tilpasning af dit program

pp Videoer med ekstra information og 
fortællinger (på engelsk)

pp Podcasts (på engelsk)

pp Forskningsrapport (på engelsk)

pp Demoprofiler

Støttemateriale
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De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team indeholder to typer 
videoer:

pp Klip integreret i PowerPoint®-præsentationerne i det primære 
faciliteringsmateriale

p Ekstra klip som referenceværktøj til facilitatoren (på engelsk)

Video til De fem adfærdsmønstre i 
et velfungerende team

Det primære faciliteringsmateriale
Der er 19 videoklip integreret i PowerPoint®-præsentationerne.  

Introduktion til modellen De fem adfærdsmønstre
Introducerer modellen De fem adfærdsmønstre og 
beskriver, hvordan de forskellige adfærdsmønstre 
kan komme til udtryk i et team.

1 klip, 04:00

Introduktion til DiSC®-modellen
Introducerer DiSC-modellen og beskriver de fi re 
DiSC-stile.

1 klip, 3:40

Brugervejledning
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Det primære facilteringsmateriale fortsat ...
Definition af adfærdsmønstre
Patrick Lencioni beskriver hvert af de fem 
adfærdsmønstre, og hvorfor hvert af dem har 
betydning for et velfungerende team.

5 klip, 16:40

Eksempler på rigtigt/forkert
Der er to klip for hvert adfærdsmønster – et, der 
viser et team, der ikke engagerer sig i adfærden, og 
et, der viser et team, der gør.

10 klip, 10:45

Ekstra Aktiviteten Personlige fortællinger
Patrick Lencioni beskriver, hvordan du udfører 
øvelsen Personlige fortællinger, og forklarer, 
hvorfor den er vigtig.

1 klip, 1:30

Konfliktkontinuum
Patrick Lencioni beskriver et kontinuum fra 
manglende konflikt til en meget destruktiv 
konflikt.

1 klip, 1:45
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Facilitatorens referenceværktøj
Ekstra video til facilitatorens referenceværktøj (på engelsk) er 
tilgængelig med et klik på linket Ressourcer i mappen Støttemateriale. 
Disse klip med Patrick Lencioni viser forklaringer og fortællinger, der 
illustrerer de fem adfærdsmønstre yderligere. 

Den primære faciliteringsvideo kan integreres i din egen 
PowerPoint®-præsentation ved hjælp af filen  
Video_LavDinEgen i mappen Faciliteringsmateriale. TILPASNING
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Tildel adgangskode til profil, der besvares på forhånd
Spørgerammen De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team 
indeholder to typer spørgsmål: 

pp dem, der er udviklet til at fastslå DiSC®-stil

pp dem, der er udviklet til at evaluere, hvor ofte teamet støder på de 
fem adfærdsmønstre

Svarene integreres i en samlet rapport, der reflekterer både den 
enkeltes stilpræferencer og teamets evaluering af egen præstation på 
de fem adfærdsmønstre. Hver person modtager en individuel rapport.

For at gøre spørgerammen De fem adfærdsmønstre tilgængelig 
skal du logge ind på din EPIC-konto og klikke på "Manage Reports" 
(siderne er på engelsk). 

Hvis du ikke har en EPIC-konto, skal du kontakte din Five Behaviors 
Authorized Partner for at få hjælp.

Sådan anvender du De fem 
adfærdsmønstre i et velfungerende team
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Forbered og udfør facilitering
Isæt USB-nøglen med De fem adfærdsmønstre i en USB-port på din 
computer, og se indholdet igennem fra mapperne Faciliteringsmateriale og 
Støttemateriale.

Vælg det materiale, du har brug for til din session, og tilpas det efter ønske.

Opret og gem materialet på din USB-nøgle.

Brugervejledning
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Registrer produktet, og modtag gratis teknisk support og beskeder 
om produktopdateringer med det samme.

pp Gå til registration.fivebehaviors.com (siderne er på engelsk).  
Denne URL er også tilgængelig som link fra din USB-nøgle.

pp Følg vejledningen for at angive dit serienummer og andre 
nødvendige oplysninger.

pp Noter registrerings-id'et nedenfor, og/eller udskriv 
registreringsbekræftelsen.

Produktregistrerings-id:

Registrer din software

5B101-04-DK 1015
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