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Kære DISC bruger
DISCnordic’s Øvelseskatalog indeholder en række øvelser, som vi, og mange af vores kunder, 
har gode erfaringer med og stor glæde af at bruge i arbejdet med DISC og adfærd. Vi vil gerne 
dele øvelserne med dig og håber, at du vil opleve, at de tilfører en ekstra dimension og skaber 
yderligere værdi i dit arbejde med DISC1. 
*1 (Vi udbygger løbende Øvelseskataloget og hører gerne fra dig, hvis du har erfaring med en øvelse, som du har lyst til 
at dele med os og andre DISC brugere. Skriv en e-mail til kontakt@discnordic.dk)

Øvelserne kan bruges som inspiration, når du skal facilitere både større og mindre grupper i 
en DISC sammenhæng. Du kan bruge øvelserne enkeltvis eller vælge at kombinere dem, så der 
både skabes aktivitet og dialog blandt deltagerne. Du kan også give deltagerne forskellige rol-
ler i øvelserne, så de eksempelvis både får mulighed for at gennemføre en øvelse i samspil med 
gruppen og mulighed for at observere samspillet mellem de andre deltagere, når de gennem-
fører øvelsen. I afsnittet ”Rollen som observatør” kan du finde inspiration til, hvad det kan være 
relevant at have fokus på i rollen som observatør – både for dig og for dine medobservatører 
(deltagerne). Flere af øvelserne indeholder et konkurrenceelement, hvilket er interessant, da 
konkurrence kan medvirke til, at adfærdstendenser bliver mere udtalte.

Ved at inddrage øvelser i arbejdet med grupper og DISC opstår muligheden for at kombinere 
sjov, alvor og analytiske observationer af adfærd, hvilket kan bidrage til deltagernes refleksion 
og læring og dermed øge forståelsen for menneskers forskellige måder at agere på.

De øvelser, som er udvalgt og sammensat i Øvelseskataloget, er øvelser, der på forskellig måde 
tydeliggør, hvad der sker i samspillet mellem mennesker med forskellig adfærd. Øvelserne har 
i overvejende grad fokus på samarbejde og kommunikation og kan vinkles, så du kan sætte 
fokus på tematikker, som er relevante for den gruppe, du faciliterer - eksempelvis planlægning, 
instruktion, feedback, beslutningstagning og konfliktløsning. Tematikker, der ofte er i spil, når vi 
samarbejder og kommunikerer i vores organisationer.

Det er for at udføre øvelserne ikke en forudsætning, at deltagerne har udfyldt en DISC  
adfærdsprofil, eller at du har en Group culture- eller Facilitatorrapport på gruppen. For at få 
det største udbytte af øvelserne anbefaler vi dog, at deltagerne udfylder en DISC adfærdspro-
fil, da det vil øge den enkeltes selvindsigt og skabe en fælles referenceramme i gruppen og et 
fælles sprog for adfærd.

Sidst i Øvelseskataloget finder du tre eksempler på, hvordan en DISC dag kan sammensættes, 
og hvordan forskellige øvelser kan kombineres, så de komplementerer hinanden, og du kommer 
grundigt rundt om et, eller flere temaer.

Rigtig god fornøjelse,

DISCnordic Teamet
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Inden du går i gang…
Når du beslutter dig for at bruge øvelser i dit arbejde med DISC, er det vigtigt at være skarp 
på, hvorfor du gør det, og hvad du vil have ud af det. Med andre ord, hvad er mål og formål 
med at bruge en øvelse? Og hvad skal deltagerne, som individer og som gruppe, have ud af at 
deltage?

Når du har defineret dit mål & formål og skal i gang med planlægning og udvælgelse af en 
øvelse, kan det være relevant, at du gør dig nogle tanker om følgende:

• Hvilken sammenhæng skal øvelsen indgå i?
• Hvilken størrelse og sammensætning skal gruppen have?
• Deltagerantal?
• Skal der dannes én eller flere grupper?
• Skal der udpeges (med)observatører?
• Kender deltagerne hinanden på forhånd?
• Skal du arbejde med et nyt eller etableret team?

Deltagernes kendskab til DISC
• Hvor godt kender deltagerne DISC?
• Er deltagernes kendskab til DISC på samme niveau?
• Skal DISC formidles grundigt eller mere overfladisk?
• Hvad er de fysiske rammer?
• Skal øvelsen udføres inde eller ude?
• Hvordan er rummet indrettet?
• Er rummet stort nok til, at øvelsen kan udføres?

Når øvelsen skal udføres, har du typisk en aktiv rolle, hvor du bl.a.:
• Introducerer øvelsen og sikrer, at alle deltagere forstår, hvad opgaven går ud på, og  

hvordan den skal udføres (mål og formål).
• Styrer øvelsen, holder fokus og holder overblik over processen.
• Stimulerer processen, skaber dynamik og sørger for, at alle DISC profiler kommer i spil, 

f.eks. ved at stille spørgsmål undervejs, udvise gejst, ændre regler og give mere/mindre 
tid til opgaveløsning.

• Observerer hvad der sker under udførelsen af øvelsen, så du har konkrete eksempler til 
opfølgningen.

• Afslutter øvelsen og følger op ved at skabe dialog og refleksion over øvelsen i forhold til 
formål og fokus.

Det sidste punkt i hver øvelse hedder ”Læring og opfølgning”. Her finder du eksempler på 
spørgsmål, som du kan stille deltagerne og gruppen for at skabe refleksion, dialog og læring 
samt inspiration til, hvordan du kan relatere øvelsen til deltagernes DISC profiler.

Når du følger op på dine observationer fra øvelsen, kan du på forhånd overveje, hvordan du vil 
lave opfølgningen og give feedbacken.

Hensigten med at følge op på øvelsen og give feedback til deltagerne er at skabe refleksion i 
forhold til formålet med øvelsen, samt læring i forhold til, hvordan deltagerne fremadrettet kan 
handle med afsæt i forståelsen for hinandens forskelligheder (DISC præferencer).
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Fokuser på at være konstruktiv og formuler dig venligt, konkret og fremadrettet, når du giver  
feedback til deltagerne1. Jo mere konkret din opfølgning og feedback er, jo lettere kan  
deltagerne omsætte det, du siger til praksis og bruge det fremadrettet. For at opfølgningen 
og feedbacken kan blive konkret, kan du bygge den på dine egne og evt. en medobservatørs 
observationer fra øvelsen. 

Det er ikke tilstrækkeligt at kåre en vinder eller at rose deltagerne med udsagn som ”det kla-
rede I jo godt” og ”super, I fik løst opgaven” - feedbacken skal understøttes med eksempler fra 
dine observationer, så den bliver konkret og brugbar. Beskriv for deltagerne, hvilken adfærd 
du observerede under øvelsen, og hvordan du oplevede, at den påvirkede samarbejdet, måden 
øvelsen blev udført på samt formålet med øvelsen f.eks. kommunikation eller lytning. Hvis din 
feedback ikke er konkret nok, vil deltagerne højst sandsynligt stille uddybende spørgsmål, som 
”hvad mener du?” og ”hvordan skal jeg forstå det?”. Er du i den heldige situation, at du kender 
deltagernes profiler, kan du tilpasse din kommunikation og dit detaljeringsniveau herefter. 
*1 (3K tankegangen for feedback: kærlig, konstruktiv og konkret.)

Når du har formidlet dine konkrete observationer, kan du analysere dem i et DISC perspektiv. 
En konstruktiv måde at følge op på er at komme med forslag til, hvordan gruppen i højere grad 
kan bringe deres forskellige DISC stile i spil, lære at imødekomme hinandens særlige behov og 
supplere hinanden. Det er vigtigt, at opfølgningen og feedbacken er fremadrettet og  
opbyggende og ikke fokuseret på årsagerne til, at noget konfliktede eller ikke fungerede.

Rollen som observatør
Adfærd er synlig og observerbar. En vigtig rolle, når du arbejder med øvelser og DISC, er din 
rolle som observatør af den adfærd, der er på spil i øvelserne. Din indsigt i DISC gør det muligt 
for dig at relatere dine observationer af deltagernes adfærd til DISC modellen og de enkelte 
adfærdsstile. Har deltagerne eksempelvis højt eller moderat tempo? Har de fokus på sagen  
eller relationer? Har de fokus på resultat, kvalitet/regler, samarbejde eller på at få de andre 
med på deres idé? Og hvad med deres kropssprog, stemmeføring og ordvalg?2

Formålet med at observere er at samle konkrete eksempler, der kan bruges til at skabe  
refleksion og læring blandt deltagerne, når øvelsen er udført og deltagerne får feedback.

I nogle af øvelserne kan du vælge at lade en eller flere deltagere observere sammen med dig. 
Alt efter formålet med en øvelse, kan der ligge relevant læring og refleksion for deltagerne i at 
have en position udenfor gruppen, hvor de kan observere, hvordan adfærd blandt de øvrige 
deltagere i gruppen kommer til udtryk. Da deltagerne typisk ikke er nær så DISC kyndige som 
dig selv, kan det være en lidt for ukonkret instruks at bede dem observere de 4 adfærdsstile. 
Det er derfor en rigtig god idé at give dine medobservatører nogle konkrete punkter at  
observere på for at få de mest konstruktive og relevante observationer. Lad dig inspirere af  
nedenstående og del relevante punkter med dine medobservatører, så de observerer på det, 
som er relevant for øvelsens formål. 
*2 (Du finder mere om information om DISC kropssprog i DISC Manualen.)
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Samarbejde
• Var alle deltagerne involverede i opgaven, eller var nogle mere med end andre?
• Var det vigtigt for deltagerne, at der var fokus på samarbejde, eller at der var fokus på at 

få løst opgaven hurtigt eller korrekt?
• Opstod der interne konkurrencer mellem deltagerne?
• Var der nogen, der sikrede, at alle var med?
• Var der nogen, der tog styringen i gruppen?
• Var der kamp om, hvem der skulle tage styringen? I så fald, hvordan blev der kæmpet?
• Var der nogen, der skabte engagement?
• Var der nogen, der sørgede for, at reglerne for øvelsen blev fulgt?
• Var nogle af deltagerne stædige?
• Udviste nogle af deltagerne fleksibilitet?
• Var der konfrontationer i gruppen? I så fald, hvordan reagerede deltagerne på det? Blev 

nogle af deltagerne bestemmende, trak de sig eller gik de i forsvar

Kommunikation
• Hvem af deltagerne talte mest, lyttede mest, afbrød mest?
• Hvem var mest stille, og hvornår og hvordan kom vedkommende evt. på banen?
• Var der deltagere, der kom med idéer og forslag, der ikke blev lyttet til?
• Var der nogen, der stillede kritiske spørgsmål?
• Lyttede deltagerne til hinanden, eller talte de i munden på hinanden?
• Var der nogen, der stillede kritiske spørgsmål?

Beslutningstagningen
• Hvordan blev det besluttet hvilken løsning, der skulle arbejdes med?
• Blev beslutningerne truffet af hele gruppen eller af individer?

Planlægning
• Blev der sat tid af til at planlægge, hvordan øvelsen skulle udføres, eller gik deltagerne 

straks i gang med at løse opgaven?
• Hvem af deltagerne deltog i planlægningen? Hvor detaljeret eller overfladisk var  

planlægningen?
• Hvis der var en plan, var deltagerne så enige om den?
• Var der deltagere, der holdt fast i planen under øvelsen?
• Var der deltagere, der afveg fra det planlagte/aftalte?
• Hvordan udnyttede gruppen tiden til at udføre øvelsen – hastværk, systematik, deltog alle?
• Blev gruppen færdig som planlagt (til tiden)?

Tempo
• Var der deltagere, der satte tempoet op? Var det i så fald med fokus på at nå resultatet 

eller på at skabe engagement i gruppen?
• Var der deltagere, der satte tempoet ned? Var det i så fald med fokus på at få alle med 

eller på at finde frem til den rigtige løsning?
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Icebreakers
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Intro til Icebreakers

Icebreaker er en øvelse eller aktivitet, som har til formål enten at skabe energi 
eller at ryste folk sammen. 

Icebreaker kan også bruges som forebygger for et emne, der skal gennemgås.  
Efterfølgende kan facilitatoren relatere til icebreakeren for at understrege pointer.    
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En dag i dit liv

Tema
Icebreaker og præsentation.

Formål
• At deltagerne i gruppen præsenterer sig for hinanden.
• At starte en dialog om adfærd.

Antal deltagere
• 2-99 personer, som kender deres DISC Profil.

Tid
• 15-30 min.

Materialer
• Handout. Skemaet ”En dag i dit liv”.

Instruktion
Hver deltager udfylder skemaet ”En dag i dit liv”. Fokus skal være på hvordan
deltagernes DISC profiler (højeste plottepunkt/punkter) kommer til udtryk i deres
hverdag på arbejdspladsen. For eksempel ”jeg kommer med idéer” eller ”jeg
sørger for, at opgaverne bliver afsluttet”. Når alle deltagere har udfyldt skemaet,
præsenteres det for de øvrige deltagere.

Variation og idéer
• Bed deltagerne om kun at udfylde høje plottepunkter i skemaet.
• Bed deltagerne om kun at udfylde lave plottepunkter i skemaet.
• Bed deltagerne om at udfylde deres højeste plottepunkt i skemaet.
• Del derefter deltagerne i grupper (D, i, S og C). Hver gruppe skal efter 10 

min. præsentere ”en dag i vores liv” på en flipover.

Læring og opfølgning
• Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 

spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, 
og du modtager input og feedback på øvelsen.

Refleksion over egen adfærd
• Hvad kendeegner din adfærd?
• Hvordan kommer dine adfærdstendenser konkret til udtryk i din hverdag?

Refleksion over andres adfærd
• Hvad kan du lære af de andre adfærdsstiles styrker?
• Hvad skal du være opmærksom på i dit samarbejde med dine kolleger?
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En dag i dit liv
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Hilseøvelsen

Tema
• Icebreaker og kommunikation.

Formål
• At deltagerne får indsigt i, hvor svært det kan være at tilpasse og ændre sin 

adfærd.

Antal deltagere
• 4-10 personer, som kender DISC i forvejen.

Tid
• 15 min.

Materialer
• Ingen.

Instruktion
Det kan i mange situationer være hensigtsmæssigt, at vi justerer på vores adfærd
for at imødekomme andre profiler.
Deltagerne skal gå rundt i lokalet og hilse på hinanden – alle skal hilse på alle,
give hånd og præsentere sig med navn. Deltagerne skal starte med at hilse på
hinanden, som de forestiller sig, høje C’er ville gøre. Herefter gentages
præsentationsrunden med de andre adfærdsstile, D, i og S.

Variation og idéer
Deltagerne kan instrueres i at udføre øvelsen ved kun at bruge ord, ord og
betoning eller ord, betoning og kropssprog. Hvis du selv går forrest og overdriver
kropssproget, vil deltagerne følge efter.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.
• Hvad synes du om at skulle spille de andre adfærdsstile?
• Hvad var det sværeste?
• Hvad var det letteste?

Det er svært at gøre noget andet end det, der falder os naturligt. Det kræver  
fokus og energi at tilpasse vores adfærd til andre.
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DISC Krydsspil (DiSC Classic ®)

Tema
Kendskab til DISC.

Formål
• At sikre deltagernes kendskab til DISC modellen og de 4 DISC adfærdsstile.

Antal deltagere
• 2-mange
• 2-5 personer i hver gruppe.

Tid
• 10-30 min. afhængigt af dialogens nuancering.

Materialer
• DISC Krydsspil.

*På øvelseskatalogets sidste sider finder du DISC Krydsspil, som du kan forstørre, klippe ud 
og laminere, så du har dit eget DISC Krydsspil.

Instruktion
Deltagerne skal informeres om, at de først skal klippe og samle DISC  
krydset/modellen og derefter tilføje ordene til de enkelte adfærdsstile.

Er der mere end én gruppe, kan spillet gennemføres som en konkurrence på tid, 
hvor det gælder om, at DISC krydset og DISC ordene er lagt rigtig.

Når tiden er gået, gennemgår du i plenum, om grupperne har løst opgaven rigtigt 
mht. DISC kryds og ord.

Du kan skabe en mere eller mindre nuanceret dialog om de ord, der ligger forkert 
– med det formål at sikre deltagernes forståelse af de 4 adfærdsstile.
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DISC Trademark

Tema
• Icebreaker og præsentation.

Formål
• At deltagerne i gruppen præsenterer sig for hinanden.
• At øge deltagernes bevidsthed om forskellige adfærdsstile.

Antal deltagere
• Min. 8 personer, som kender deres DISC Profil.
• 4 grupper (min. to personer i hver gruppe), hvor deltagerne er fordelt efter 

deres adfærdsstile (D, i, S og C).

Tid
• 30-45 min.

Materialer
• 4 stykker flipoverpapir
• Tape
• Skriveredskaber.

Instruktion
Skriv henholdsvis D, i, S og C som overskrift på de fire stykker flipoverpapir og
hæng dem op i hvert hjørne af undervisningslokalet. Hjørnerne
er således nu enten D, i, S eller C hjørner.
Bed deltagerne om at gå til det hjørne, hvor de har deres primære adfærdsstil.

Instruktion til deltagerne
• Hver gruppe skal finde på et motto, der skaber forståelse for deres 

primære adfærdsstil eller som indkapsler nogle af de karakteristika,  
deltagerne synes er kendetegnende for deres adfærdsstil.

• Grupperne skal desuden tegne et logo, der komplementer deres motto og 
adfærdsstil.

Grupperne skal nu rundt og besøge de andre hjørner – et hjørne ad gangen.
Deltagerne præsenterer sig hver især med navn, og derefter præsenterer  
gruppen i hjørnet sit motto og logo. På denne måde får alle deltagere  
præsenteret sig for hinanden og set præsentationerne fra de andre grupper. Der 
må gerne stilles uddybende spørgsmål til præsentationerne.
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Variation og idéer
Mottoet kan kobles til arbejdsmiljø, kommunikation, motivation, samarbejde
eller et andet relevant tema.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og
du modtager input og feedback på øvelsen.

Refleksion over egen og andres adfærd
• Hvad er det, der kendetegner jeres adfærd i gruppen?
• Hvad har du lært om adfærdsstilene i de øvrige grupper? Hvilke  

adfærdsmæssige karakteristika foretrækker de forskellige grupper at blive 
forbundet med og anerkendt for?

• Var der noget, der overraskede dig ved de præsentationer, de øvrige grupper 
gav?

• Hvad vil du have fokus på fremover i din kommunikation og dit samarbejde 
med andre adfærdsstile?
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DISC Bolden

Tema
Icebreaker og præsentation.

Formål
• At deltagerne i gruppen præsenterer sig for hinanden.
• At starte en dialog om adfærd.

Antal deltagere
• 2-10 personer.

Tid
• 10-20 min.

Materialer
• Badebold
• Vandfast pen.

Instruktion
Forskellige adfærdsbeskrivende ord skrives på en badebold med en vandfast pen 
(forberedes inden øvelsen).

Instruktion til deltagerne
Deltagerne skal stå i en rundkreds og badebolden kastes fra deltager til deltager.
Når en deltager griber bolden præsenterer vedkommende sig ved at sige sit navn 
og nævne, hvad han/hun beskæftiger sig med arbejdsmæssigt (titel og funktion).
Deltageren vælger herefter et adfærdsbeskrivende ord på badebolden og  
korklarer/beskriver, hvordan adfærdstrækket kommer til udtryk i hans/hendes 
hverdag.  
Herefter kastes bolden videre til en anden deltager. 

Variation og idéer
• Hvis deltagerne kender deres DISC profil, kan de relatere ordene til, hvordan 

deres profil kommer til udtryk i deres hverdag. For eksempel ”jeg vælger ordet 
resultatorienteret, fordi jeg er høj på D, og det kommer til udtryk i min adfærd 
ved, at jeg altid fokuserer på målet”.

• Hvis deltagerne kender hinanden og hinandens profiler, kan de  
adfærdsbeskrivende ord relateres til, hvordan deltagerne oplever, at de an-
dres adfærd kommer til udtryk i hverdagen. Eksempelvis ”jeg kaster bolden til 
dig og vælger ordet idérig, fordi du og dine mange gode idéer inspirerer mig i 
hverdagen”.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.

Refleksion over egen og andres adfærd
• Hvad kendetegner din adfærd?
• Hvordan kommer din adfærd konkret til udtryk i din hverdag?
• Hvilke eksempler fra deres hverdag kom de med?
• Hvad vil du fremover være opmærksom på i forhold til hver enkelt af dine  

kolleger?
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DISC Humor

Tema
Kendskab til DISC.

Formål
• At arbejde med og sikre deltagernes kendskab til de 4 DISC adfærdsstile ved 

at skabe en humoristisk dialog om forskellene og lighederne mellem  
adfærdsstilene. Dialogen kan være simpel eller nuanceret.

Antal deltagere
• 4-mange
• 2-4 personer i hver gruppe.

Tid
• 10-30 min. afhængigt af dialogens nuancering.

Materialer
• DISC Humor quizzen på en PowerPoint.

Instruktion
Deltagerne skal informeres om, at det er en konkurrence, og at det derfor  
selvfølgelig gælder om at svare rigtigt. Efter hver kategori gennemgås svarene, og 
der bliver fulgt op på rigtige og forkerte svar.
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DISC Humor
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Samarbejde & 
Kommunikation
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Liftkortet

Tema
Kommunikation og forhandling.

Formål
• At øge deltagernes indsigt i hvordan de kommunikerer, samt i hvad der driver 

dem i en forhandlingssituation.

Antal deltagere
• 2-100 personer. 
• Hvis antallet af deltagere er ulige, kan en deltager udpeges som medobser-

vatør.
• Deltagerne inddeles i par.

Tid
• Ca. 20 min.
• 5 min. til introduktion
• 5 min. til at udføre øvelsen
• 5-10 min. til opfølgning.

Materialer
• Evt. handouts med instruktioner til henholdsvis købere og sælgere.

Instruktion
I hvert par udpeges en køber og en sælger, som skal instrueres hver for sig.

Oplysninger til køber
I skisportsområdet Edelweiss koster et 1-dags liftkort 18 Euro, og et ½-dags liftkort 
koster 12 Euro. Du er netop ankommet til Edelweiss omkring middagstid for at stå 
på ski resten af eftermiddagen, og du har derfor tænkt dig at købe et ½- dags 
liftkort. Tilfældigvis møder du en person med et 1-dags liftkort, som vedkommende 
ikke længere har brug for, da han/hun er blevet kaldt på arbejde.
Prøv at købe hans/hendes liftkort.

Oplysninger til sælger
I skisportsområdet Edelweiss koster et 1-dags liftkort 18 Euro, og et ½-dags liftkort 
koster 12 Euro. Du har købt et 1-dags liftkort i morges i forventning om at skulle 
stå på ski hele dagen, men nu (ved middagstid) er du blevet kaldt hjem af din chef, 
og du kan ikke nå tilbage og stå mere på ski i dag. Derfor vil du gerne sælge dit 
1-dags liftkort, men du har ikke så meget tid. Tilfældigvis møder du en, der netop 
er ankommet for at stå på ski om eftermiddagen. Vedkommende skal til at købe et 
½-dags liftkort, og det er din eneste chance for at sælge dit kort.
Prøv at sælge dit liftkort til ham/hende.
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Variation og idéer
Parrene kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så deltagere med 
samme profiler forhandler.
Parrene kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så forskellige profiler 
forhandler f.eks. D/S og i/C.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.

• Hvordan forløb forhandlingen, og hvem gjorde hvad? (åbning, kreativitet,  
udlæg på pris, etc.)

• Hvordan kommunikerede I?
• Hvordan kan du/I relatere din/jeres adfærd under øvelsen til din/jeres DISC 

profil (hvis deltagerne kender deres profil)?
• Opnåede I en aftale?

1. Hvis nej, hvorfor ikke?
2. Hvis ja, med hvilket resultat?

• Hvad er det vigtigste, du/I har fået med fra øvelsen?
• Hvad vil du/I være opmærksom på at gøre anderledes fremadrettet?

Øvelsen indeholder et stort forhandlingsrum, men alligevel lykkes det ikke alle at 
nå en løsning. Nogle bliver stædige og konkurrencemindede, andre bliver  
følelsesmæssigt involverede og tillægger liftkortet uretmæssig høj værdi. Nogle 
lukker aftalen på et sekund (første bud), fordi det under alle omstændigheder 
stiller begge parter bedre end uden aftale.

Øvelsens udfald kan relateres til de fire adfærdsstile

D   Ønsker at bevare kontrollen, vil bestemme, 
  konkurrencepræget.

i   Ønsker anerkendelse, ønsker relationen mere 
  end resultatet, initiativrig, kreativ.

S   Ønsker at gøre det godt for modparten, sætter sit    
  eget behov sidst, undgår helst konflikt.

C   Ønsker fokus på det forretningsmæssige, høflig, ikke    
  konfronterende, tænker over løsninger.
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Lagkagen

Tema
Samarbejde og kommunikation.

Formål
• At fremme en dialog om gruppens arbejde.
• At finde frem til, hvem der gør hvad i gruppens samarbejde.
• At se nærmere på, hvordan gruppens deltagere supplerer og udfordrer  

hinanden.

Antal deltagere
• Min. 3 og maks. 8 personer pr. lagkage.
• Optimalt 4-5 personer pr. lagkage.

Tid
• 40-75 min.
• 5 min. til instruktion.
• 15-30 min. til at bygge lagkagen.
• 20-40 min. til evaluering og lagkagespisning.

Materialer
• Tallerkener eller fade til lagkagerne (en til hver gruppe), skåle til flødeskum og 

kagecreme, skeer, gafler, knive og piskeris.
• Lagkagebunde, frugt f.eks. bananer, kiwier eller bær, kagecreme, fløde, kakao, 

flormelis og vand.

Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan købes ind til lagkagen.

Instruktion
Læg alle remedier og ingredienser frem på et eller flere borde – afhængigt af  
antallet af grupper.

Deltagerne inddeles i en eller flere grupper og får en kort introduktion til øvelsen:
• Alle hold skal lave en lagkage, og det hold, der laver den højeste  

lagkage, vinder.
• Deltagerne må kun bruge de remedier, der er lagt frem.
• Deltagerne har 20 min. til at lave lagkagen (eller fastsæt anden tidsramme).
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Formålet er at se, hvordan hver deltager samarbejder og bidrager til, at øvelsen 
bliver udført. Det er en god og sjov øvelse, der giver energi og skaber  
refleksion – og så kan der spises bagefter.

Er der kun èn gruppe, udgår konkurrenceelementet, men gruppen skal fortsat 
samarbejde om at lave en lagkage, og der kan laves konstruktive observationer.

Der er ingen rigtig måde at udføre øvelsen på, men du kan vælge at give  
deltagerne tips undervejs.

Variation og idéer
• Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så deltagere 

med samme profil skal i samme gruppe.
• Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så deltagere 

med forskellige profiler skal i samme gruppe.
• Remedier og ingredienser kan lægges frem på ét bord, hvorved der kan skabes 

kamp om ressourcerne – et ekstra konkurrenceelement.
• Lagkagen kan skiftes ud med anden mad, der kan tilberedes i samarbejde.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.
• Hvordan forløb samarbejdet i din gruppe?
• Hvem gjorde hvad?
• Hvordan foregik planlægningen – var der enighed om, hvordan opgaven skulle 

udføres?
• Hvordan var kommunikationen i gruppen?
• Arbejdede I sammen, eller var der en deltager, der tog styringen?
• Lyttede I til hinandens forslag?
• Hvem tog beslutningen om, hvordan lagkagen skulle se ud?
• Hvordan kan du relatere din adfærd under øvelsen til din DISC profil?
• Er der noget, du ville gøre anderledes, hvis du skulle udføre øvelsen igen?
• Hvad er det vigtigste, du/I har fået med fra øvelsen?
• Hvordan kan du/I bruge denne indsigt i fremadrettet samarbejde?

Som facilitator formidler du dine observationer vedrørende kommunikation og 
samarbejde og relaterer dem til deltagernes oplevelser og DISC krydset, adfærd, 
kropssprog, ordvalg m.m.
• Samarbejdets forløb: Hvem gjorde hvad? (Roller, planlægning, samarbejde, 

tempo m.m.)
• Kommunikationen: Var der fokus på relationer, resultat, detaljer eller helhed?
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Kopier klodserne

Tema
Samarbejde, kommunikation og instruktion.

Formål
• At øge deltagernes forståelse for, hvordan vi (forskellige DISC profiler)  

formidler, instruerer og forstår instruktioner forskelligt.
• At øge deltagernes forståelse for, hvordan måden at instruere på kan påvirke 

samarbejde og resultat.

Antal deltagere
• Min. 3 personer og maks. 20.
• 3-5 deltagere pr. gruppe (maks. 4 grupper).

Tid
• Ca. 60 min.

Materialer
• Legoklodser
• Stopur.

Instruktion
Forud for øvelsen, skal du bygge en Legofigur. Det kan eksempelvis være et tårn, 
en pyramide eller et hus – en figur, som ikke er for kompleks eller detaljeret, da 
deltagerne skal kunne kopiere figuren i øvelsen. Figuren må ikke være synlig for 
deltagerne fra start.

Deltagerne deles op i to eller flere grupper, og hver gruppe får tildelt en bunke  
Legoklodser. Der skal være tilstrækkeligt mange Legoklodser til, at hver gruppe 
kan bygge en figur magen til den, du har bygget. Grupperne skal sidde med sam-
me afstand til Legofiguren.
• Grupperne skal hurtigst muligt kopiere din figur.
• På skift må en ny deltager fra grupperne løbe hen og kigge på originalen i 10 

sek.
• Derefter løber deltageren tilbage til gruppen og instruerer den i, hvordan der 

skal bygges videre på Legofiguren. Deltageren må ikke selv bygge – kun  
instruere.

• Deltagerne skiftes til at kigge og instruere, indtil Legofiguren er færdig.
• Den gruppe, der først har bygget en præcis kopi af originalen, har vundet.

Alt efter hvor meget tid, der er til rådighed, kan øvelsen afsluttes efter X min. Det 
vil så være den gruppe, der er nået længst, der har vundet.
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Variation og idéer
Er der kun deltagere til en gruppe, forsvinder konkurrenceelementet, men øvelsen 
kan stadig gennemføres, da det at instruere gruppen er det tungeste  
læringselement i øvelsen.

Er der mange deltagere, kan grupperne inddeles i henhold til deltagernes DISC 
profiler – i blandede grupper eller i rene D, i, S og C grupper.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.

Refleksion over instruktionen
• Hvad gjorde instruktørerne forskelligt?
• Hvordan virkede det på jer?
• Gjorde I jer tanker om jeres måde at instruere på undervejs?

Som facilitator kan du drage paralleller mellem deltagernes DISC profiler og deres 
adfærd som instruktør. Yderligere kan du drage paralleller mellem deltagernes 
profiler og deres reaktion på de forskellige instruktørstile.

Dette kan føre til en mere generel opfølgning på, hvordan forskellige DISC stile 
kommunikerer og opfatter forskelligt. Det er vigtigt, at instruktører overvejer,  
hvordan de ønsker at kommunikere, da det har stor betydning for, om de får  
gruppen med sig, eller om de møder modstand fra deltagerne.

Refleksion over samarbejdet
• Hvordan fungerede samarbejdet – hvem gjorde hvad?
• Hvordan kommunikerede I i gruppen?
• Hvordan planlagde I, hvem der skulle instruere hvornår?
• Var der noget, der overraskede dig/jer?
• Hvad er det vigtigste, du/I har fået med fra øvelsen?

Her kan du som observatør ligeledes drage paralleller til deltagernes DISC  
profiler, og hvordan de kom i spil med deres styrker og udfordringer, under  
øvelsen. Hvis der er flere grupper, kan du ligeledes kommentere på gruppernes 
forskellige ageren i henhold til den måde, du har inddelt grupperne på.



28

©2018 by DISCnordic - Alle rettigheder forbeholdes.
Everything DiSC and The Five Behaviors of a Cohesive Team  

are registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc.,  
or its affiliated companies.

Hi-Ho Spil

Tema
Kommunikation, samarbejde og effektivitet.

Formål
• At skabe en dialog om samarbejde og om hvornår samarbejde er mere  

effektivt end at arbejde individuelt.

Antal deltagere
• Min. 3 personer (1 gruppe).
• Er der mange deltagere, inddeles de i flere grupper.
• Der må maks. være 6 deltagere i hver gruppe.

Tid
• 40-50 min.
• 5 min. til introduktion.
• 20 min. til at udføre øvelsen.
• 15 min til opfølgning.

Materialer
Et Hi-Ho spil: 3 figurer, der kan samles af de samme 7 brikker.
Plakat eller PowerPoint med billeder af de 3 figurer, som deltagerne skal samle.

Instruktion
Øvelsen har fokus på gruppens samarbejde og kommunikation og kan indeholde 
et konkurrenceelement.

• Hver gruppe får tildelt et Hi-Ho spil.
• Deltagerne får 20 min. til at samle brikkerne til de 3 forskellige figurer, der kan 

samles af de 7 brikker. Figurerne vises på en PowerPoint eller plakat.
• Hver figur skal godkendes af facilitatoren/dig, inden gruppen kan fortsætte 

med at lave den næste figur.

Er der flere grupper, kan du, forud for øvelsen, informere deltagerne om, at det er 
en konkurrence, og at det hold, der får lavet flest figurer rigtigt, har vundet.
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Variation og idéer
• Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så deltagere 

med samme profil skal i samme gruppe.
• Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så deltagere 

med forskellige profiler skal i samme gruppe.
• Alt efter antallet af deltagere, kan du vælge at dele brikker ud, så hver  

deltager skal finde den rigtige plads i figuren til sin brik.
 o  Efter 10 min. må deltagerne hjælpes ad med at 
  placere alle 7 brikker.
 o  Efter yderligere 5 min. lægger du en brik rigtigt for 
  gruppen.
• En anden variation er, at deltagerne ikke må tale sammen de første  

10 minutter af øvelsen.

Læring og opfølgning
Som facilitator, kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.
• Hvordan forløb samarbejdet i gruppen, hvem gjorde hvad?
• Hvordan foregik planlægningen? Var I enige om hvilken figur, I startede med 

og hvilken I tog som nr. 2 og 3?
• Hvordan kommunikerede I?
• Arbejdede I sammen eller individuelt?
• Var jeres samarbejde effektivt?

Her kan du som facilitator skabe en refleksion blandt deltagerne over effektivitet. 
Vi er i dagligdagen afhængige af hinanden og af, at vi er enige om, hvilken  
opgave vi er i gang med at løse, og hvordan vi løser den (procedure, regler m.m.). 
Vi er ikke effektive, hverken individuelt eller som gruppe, når vi blot forsøger at  
finde plads til vores egen brik i vores eget puslespil. Gruppens og vores  
individuelle effektivitet spiller ind på hinanden og er gensidig afhængig.
• Hvordan kan du relatere din adfærd under øvelsen til din DISC profil?
• Var der noget, der overraskede dig?
• Er der noget, du ville gøre anderledes, hvis du skulle løse  

opgaven igen?
• Hvad er det vigtigste, du har fået med fra øvelsen?
• Hvordan kan du bruge denne indsigt i dit fremadrettede  

samarbejde?

Som facilitator kan du formidle dine observationer og relatere dem til deltagernes 
oplevelser, DISC, adfærd, kropssprog, ordvalg eller andet relevant.
• Samarbejdets forløb: Hvem gjorde hvad? Roller, planlægning, samarbejde, 

tempo osv.
• Kommunikationen: var der fokus på relationer, resultat, detaljer eller helhed?

*Hi-Ho spillet kan findes baggerst i Øvelseskataloget
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I bygger - vi fortæller jer hvad

Tema
Kommunikation, samarbejde og lytning.

Formål
• At øge deltagernes opmærksomhed på, at vi lytter og forstår instruktioner 

forskelligt.

Antal deltagere
• 4-6 personer i hver gruppe.
• Maks. 2 personer, der instruerer og maks. 4 personer, der lytter, samarbejder 

og bygger.

Tid
• Ca. 45 min. i alt.
• 5 min. introduktion til øvelsen.
• 25 min. til at udføre øvelsen (2x10 min + 5 min. til skift).
• 15 min. til opfølgning.

Materialer
• To æsker Lego med byggebeskrivelse.
• En rumdeler. 

Instruktion
• Deltagerne deles op i et lige antal grupper.
• Hver gruppe opdeles i 2 hold af min. 2 deltagere. Holdene skal sidde/stå på 

hver sin side af en rumdeler.
• Det ene hold får udleveret byggetegningen til en Legofigur, og det andet hold 

får udleveret klodserne.
• Holdet med byggetegningen skal forklare deltagerne på det andet hold, hvad 

de skal bygge.

Som facilitator skal du instruere deltagerne i, at holdet med byggebeskrivelsen 
har til opgave at forklare det andet hold, hvad de skal bygge. Deltagerne må tale 
sammen, så meget de ønsker, men de må ikke kigge på den anden side af  
rumdeleren – eller stikke modellen eller beskrivelsen over rumdeleren. Der  
afsættes 10 min. til at løse opgaven. Herefter bytter holdene roller, og de nye  
instruktører får udleveret en byggetegning på en ny figur, og byggeholdet får de 
tilhørende Legoklodser.
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Variation og idéer
• Ved et ulige antal deltagere kan der udpeges en observatør eller kun én  

instruktør.
• Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC  

profiler, så deltagere med samme profil skal i samme gruppe.
• Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så deltagere 

med forskellige profiler skal i samme gruppe.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.
• Hvordan forløb øvelsen, hvem gjorde hvad på de to sider af rumdeleren?
• Hvordan kommunikerede I?
• Hvad betød det, at I ikke kunne se hinanden?
• Hvordan forstod I instruktionerne og forstod I noget forskelligt?
• Hvordan vil du karakterisere din egen kommunikation og adfærd under  

øvelsen?
• Hvordan var kommunikationen? Sjov, konfronterende,  

harmonisk, eftertænksom, ordrig, dirigerende, motiverende?
• Arbejdede I sammen om at bygge figuren eller individuelt?
• Hvordan kan I relatere jeres adfærd under øvelsen til jeres DISC profiler?
• Var der noget, der overraskede dig?
• Er der noget, du ville gøre anderledes, hvis du skulle løse  

opgaven igen?
• Hvad er det vigtigste, du har fået med fra øvelsen?
• Hvordan kan du bruge denne indsigt i fremadrettet  

samarbejde?

Når deltagerne har været på banen, kan du formidle dine observationer og  
relatere dem til deltagernes oplevelser/kommentarer, til DISC, adfærd,  
kommunikation, ordvalg – og ikke mindst til hvordan vi lytter og instruerer  
forskelligt alt efter vores DISC stil.
• Samarbejdets forløb: Hvem gjorde hvad i forhold til  

planlægning, samarbejde, tempo m.m.?
• Kommunikationen/instruktion. Var der fokus på resultat/proces,  

detaljer-/helhed? Var tonen dirigerende/entusiastisk,  
kortfattet/ordrig og hvilken type ord blev der brugt?

• Lytning: Hvordan forstod deltagerne instruktionerne  
forskelligt?
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Pipeline

Tema
Kommunikation og samarbejde.

Formål
• At øge deltagernes forståelse for hvordan de samarbejder og kommunikerer i 

forbindelse med opgaveløsning.

Antal deltagere
• Min. 6 personer.
• Min. 2 grupper med 3 personer i hver.

Tid
• 30-40 min i alt.
• 5 min. til introduktion.
• 15 min. til øvelsen.
• 15 min. til opfølgning.

Materialer
• En kuglebane pr. deltager f.eks. et rør eller et stykke foldet karton. Kugler alt 

efter type af rør f.eks. glaskugler, små hoppebolde eller golfbolde.
• Beholder, spand, skål eller lignende – 1 pr. gruppe.

Instruktion
Øvelsen indeholder konkurrenceelementer og fokuserer på deltagernes  
samarbejde og kommunikation.

Deltagerne opdeles i to eller flere grupper, afhængigt af deltagerantal, og hver
gruppe får tildelt en kuglebane pr. deltager, en kugle og en beholder.

Regler
• Deltagerne i hver gruppe står på en række ved siden af hinanden med deres 

egne kuglebaner, så de sammen danner en lang kuglebane.
• Beholderen er placeret et stykke fra den sidste deltager i  

rækken.
• Den deltager, der står ved banens begyndelse, anbringer kuglen på den første 

bane, når der bliver sagt ”sæt i gang”.
• Deltagerne skal få kuglen igennem kuglebanen hurtigst muligt.
• Når kuglen er løbet igennem den første bane, løber den  

deltager, som anbragte kuglen i den første kuglebane, hen og forlænger  
banen i den anden ende. Sådan fortsætter deltagerne, indtil de når beholde-
ren og kan trille kuglen i den.

• Tabes kuglen undervejs, starter gruppen forfra.
• Den gruppe, der først får deres kugle i beholderen, har vundet.
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Undervejs observerer du, hvordan deltagerne kommunikerer og samarbejder. Du 
kan evt. udpege en medobservatør blandt deltagerne.

Variation og idéer
Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så deltagere med 
samme profil skal i samme gruppe.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.
• Hvordan forløb samarbejdet og hvem gjorde hvad?
• Hvordan kommunikerede I i grupperne?
• Hvordan vil du karakterisere din egen indsats og adfærd under øvelsen?
• Var samarbejdsklimaet sjovt, konfronterende, harmonisk, eftertænksomt?
• Arbejdede I sammen eller individuelt?
• Hvordan kan du relatere din adfærd under øvelsen til din DISC profil?
• Er der noget, du ville gøre anderledes, hvis du skulle løse opgaven igen?
• Hvad er det vigtigste, du har fået med fra øvelsen?
• Hvordan kan du bruge denne indsigt i fremadrettet samarbejde?

Når deltagerne har været på banen, kan du formidle dine observationer og  
relatere dem til deltagernes oplevelser/kommentarer, til DISC, adfærd,  
krops-sprog, ordvalg m.m.
• Samarbejdets forløb: Hvem gjorde hvad? Planlægning, samarbejde, tempo osv.
• Kommunikationen: Var der fokus på relationer, resultat, detaljer eller helhed?
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Sukkertoppen

Tema
Kommunikation og samarbejde.

Formål
• At øge deltagernes forståelse for hvordan de samarbejder og kommunikerer i 

forbindelse med opgaveløsning og videndeling.

Antal deltagere
• Min. 6. personer.
• Min. 2 grupper med 3-6 personer i hver gruppe.

Tid
• Ca. 75 min.
• 10 min. til introduktion.
• 45 min. til øvelsen.
• 20 min. til opfølgning.

Materialer
• Mange aviser.
• 2 ruller tape pr. gruppe.
• En saks pr. gruppe.
• En sukkerknald pr. gruppe.
• Ternet papir og blyanter til alle grupper.

Instruktion
Deltagerne inddeles i grupper med min. 3 personer i hver gruppe. Det er ikke  
nødvendigt, at der er lige mange deltagere i grupperne. Hver gruppe får tildelt 
aviser, tape, sakse, en sukkerknald, ternet papir og blyanter.

Hver gruppe skal udarbejde en konstruktion af avispapir og tape, der kan bære 
en sukkerknald på toppen. Grupperne bliver informeret om, at de har 30 min. i alt
til planlægning, tegning og opbygning.

Inden grupperne udarbejder konstruktionen, skal de lave en tegning af, hvordan 
deres konstruktion skal se ud, og evt. skrive notater til, hvordan den skal  
konstrueres.

Som facilitator ved du, at grupperne har maks. 15 min. til at lave tegningen af 
deres idé. Efter 12 min. får de at vide, at de skal være færdige med tegningen om3 
min. og derefter gå i gang med at bygge. Grupper, der er hurtigere færdig med 
tegningen, går blot i gang med at bygge.

25 min. efter øvelsens start afbrydes deltagerne. De får at vide, at deres  
opgave bedre varetages af en anden gruppe, og at de selv vil blive overflyttet til 
en opgave, der passer bedre til deres kompetencer. Deltagerne bliver derfor bedt 
om at overlevere deres konstruktion til en anden gruppe, dvs. de skal efterlade 
byggematerialer, tegninger, notater m.v. og gå hen til en anden konstruktion. Som 
facilitator skal du have truffet beslutning om, hvem der bytter med hvem, inden 
konstruktionsarbejdet afbrydes.

Herefter lægges der ekstra tid til, så deltagerne får 15 min. til at gøre den ”nye” 
konstruktion færdig.
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Grupperne skal vise, at de er færdige med konstruktionen, ved at en sukkerknald 
kan ligge frit på toppen. Sukkerknalden må ikke tapes fast eller andet. Øvelsen 
afsluttes efter 15 min.

Variation og idéer
• Det kan lægges ind i øvelsen, at deltagerne må stille uddybende spørgsmål til 

det hold, der oprindeligt lavede tegningen til konstruktionen. Som facilitator 
bestemmer du hvordan og hvor meget, der må kommunikeres.

• Du kan desuden indlægge et konkurrenceelement. F.eks. at der gives følgende 
point for konstruktionen:
• 50 point for den højeste konstruktion
• 25 point for den mest kunstneriske tegning
• 25 point for den konstruktion, der ligner tegningen bedst

• En variation af øvelsen er at foretage udskiftninger blandt deltagerne i  
grupperne. De deltagere, der er tilbage i gruppen, skal således formidle deres 
tegninger og konstruktion til den/de nye deltagere. Dette kan være  
interessant, hvis man ønsker at skabe en dialog om, hvad der sker med  
gruppedynamik og konstellation ved udskiftning.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.
• Hvordan forløb samarbejdet og hvem gjorde hvad? Planlægning, roller,  

kommunikation, tempo, omhyggelighed, dokumentation.
• Hvordan kommunikerede I under øvelsen? Direkte, entusiastisk, overordnet, 

detaljeret.
• Hvordan kommunikerede du/I ved overdragelsen af konstruktion og tegning?
• Hvordan oplevede du/I overtagelsen af konstruktion og tegning?
• Hvordan var tegningen/konstruktionen udarbejdet? Mange/få noter,  

omhyggelig/store linjer.
• Hvordan vil du/I karakterisere din/jeres egen indsats og adfærd under  

øvelsen?
• Hvordan kan I relatere jeres egen og de andres kommunikation og adfærd 

under øvelsen til jeres DISC profiler?
• Hvad overraskede dig/jer, hvis noget?
• Er der noget, du/I ville gøre anderledes, hvis du/I skulle løse opgaven igen?
• Hvad er det vigtigste, du/I har fået med fra øvelsen?
• Hvordan kan du/I bruge denne indsigt i jeres fremadrettede samarbejde og 

kommunikation?
• Når deltagerne har været på banen, kan du formidle dine observationer og 

relatere dem til deltagernes oplevelser/kommentarer, til DISC, adfærd,  
krops-sprog, ordvalg m.v.

• Samarbejdets forløb: Hvem gjorde hvad (roller, planlægning, samarbejde,  
tempo m.v.)?

• Kommunikationen/videndelingen: Var der fokus på relationer, resultat, detaljer 
eller helhed?

• Gruppernes forskellige adfærd i overdragelsessituationen i forhold til DISC.
• Den enkeltes adfærd under øvelsen – evt. i forhold til hans/hendes DISC profil.
• Hvad kan vi være opmærksomme på, når vi overdrager noget til andre?
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Gruppens styrker og udfordringer

Tema
Samarbejde.

Formål
• At øge forståelsen for gruppens DISC Group Culture rapport, herunder DISC  

sammensætning, styrker og udfordringer.

Antal deltagere
• 1 gruppe, der samarbejder til dagligt, hvor alle personer har udfyldt en DISC 

Profil.

Tid
• Kan variere: 60-120 min.

Materialer
• En DISC Group Culture rapport.
• Papir, blyanter og tusser.
• Konsulentklister.
• Handlingsplan.

Instruktion
Uddel DISC Group Culture rapport til gruppen og forklar deltagerne om  
rapportens opbygning og indhold, med særligt fokus på, hvad der kendetegner 
deres gruppe.

Facilitér en gruppedialog med udgangspunkt i styrker og svagheder ved  
gruppens kultur – herunder hvordan den samme adfærd kan være en styrke og 
en udfordring på samme tid. Sæt fokus på følgende refleksionspunkter i  
gruppedialogen (overskrifter i Group Culture rapporten):
• Gruppen som helhed – umiddelbare styrker og udfordringer.
• Gruppens sammensætning – medlemmerne i forhold til  

hinanden.
• Gruppen som helhed i forhold til andre grupper i  

organisationen.
• Gruppen i forhold til lederens profil. Vær opmærksom på, om lederens profil 

indgår i Group Culture rapporten.

Dialogen skal konkretiseres i gruppens styrker og udfordringer og efter en
vurdering af disse munde ud i konkrete handlingspunkter i forhold til såvel
gruppens styrker som udfordringer.

Handlingspunkterne kan også inddeles i forhold til gruppens samarbejde internt, 
i forhold til samarbejde med andre grupper eller i forhold til gruppens  
samarbejde med lederen – alt efter, hvad der er mest relevant.
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Variation og idéer
Denne gruppeøvelse kan kobles sammen med udarbejdelsen af individuelle 
handlingsplaner. Hvad skal den enkelte deltager gøre i forhold til det, gruppen er 
blevet enig om? Alt efter åbenheden i gruppen, kan deltagerne fremlægge deres 
individuelle handlingsplaner for hinanden. Deltagerne kan således støtte  
hinanden fremadrettet i at overholde de fælles aftaler og nå de individuelle mål.

For at synliggøre rapportens indhold (gruppens kultur og adfærd) kan du som 
facilitator kombinere dialogen med en praktisk øvelse, f.eks. ”Pipeline”, hvor  
deltagerne skal løse en opgave sammen på tid. Med sådan en øvelse sættes  
deltagernes adfærd i spil, og du får konkrete eksempler, som du kan koble til  
rapportens indhold. Det kan være en idé at udpege en observatør fra gruppen, 
f.eks. lederen, der kan observere adfærden.

Læring og opfølgning
Udover at den konkrete handlingsplan er et resultat af dagens aktivitet, kan  
øvelsen rundes af med at følge op i forhold til:
• Hvad overraskede dig/jer mest i forhold til den kultur, som jeres gruppe  

repræsenterer?
• Hvad har du/I fået en øget forståelse for i forhold til de  

relationer, som du/I indgår i som gruppe?
• Hvad er det vigtigste du/I tager med jer (ud over handlingsplanen) – individuelt 

og som gruppe?
• Hvordan kan du/I bruge denne indsigt i dit/jeres fremadrettede samarbejde?
• Er der andet du/I kunne tænke jer at arbejde videre med? F.eks.  

kommunikation og samarbejde mellem de 4 DISC stile.
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Byg det højeste tårn

Tema
Samarbejde og kommunikation.

Formål
At øge deltagernes forståelse for samarbejde og kommunikation i forbindelse 
med opgaveløsning.

Antal deltagere
• Min. 4 personer.
• Min. 2 grupper med 2 personer i hver.
• Maks. 6 personer pr. gruppe.

Tid
• Ca. 30 min.
• 5 min. til introduktion.
• 10 min. til øvelsen.
• 15 min. til opfølgning.

Materialer
• Mange sugerør.
• Meget tape.
• En saks pr. gruppe.

Instruktion
Deltagerne opdeles i to eller flere grupper, og hver gruppe får uddelt sugerør,
tape og saks.

Instruktion til deltagerne
Deltagerne skal bygge det højest mulige tårn af sugerørene på 10 min. De må ikke 
bruge andre remedier end dem, de har fået udleveret.

Som facilitator er du under øvelsen observatør. Dit fokus skal være på, hvordan 
der samarbejdes og kommunikeres i grupperne.
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Variation og idéer
• Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC  

profiler, så deltagere med samme profil skal i samme gruppe.
• Grupperne kan sammensættes ud fra deltagernes DISC profiler, så deltagere 

med forskellige profiler skal i samme gruppe.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du skabe refleksion og følge op på øvelsen ved at stille nogle 
af nedenstående spørgsmål til deltagerne.
• Hvordan forløb samarbejdet, hvem gjorde hvad (planlægning, roller)?
• Hvordan kommunikerede I i gruppen?
• Hvordan vil du karakterisere din egen indsats og adfærd under øvelsen?
• Var samarbejdsklimaet sjovt, konfronterende, harmonisk, eftertænksomt?
• Arbejdede I sammen som gruppe eller individuelt?
• Hvordan kan du/I relatere din/jeres adfærd under øvelsen til din/jeres DISC 

profiler?
• Var der noget, der overraskede dig/jer?
• Er der noget, du/I ville gøre anderledes, hvis du/I skulle løse opgaven igen?
• Hvad er det vigtigste, du/I har fået med fra øvelsen?
• Hvordan kan du/I bruge denne indsigt i fremadrettet  

samarbejde?
• Når deltagerne har været på banen, kan du formidle dine  

observationer og relatere dem til deltagernes  
oplevelser/kommentarer, til DISC, adfærd, kropssprog, ordvalg m.v.

• Samarbejdets forløb: Hvem gjorde hvad? Roller, planlægning, samarbejde, 
tempo m.m.

• Kommunikation: Var der fokus på relationer, resultat, detaljer eller helhed?
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Ønsket arbejdsmiljø

Tema
Udvikling.

Formål
• At øge deltagernes bevidsthed omkring de 4 DISC adfærdsstile.
• At øge deltagernes bevidsthed om hvordan adfærd påvirker deres ønsker til et 

godt arbejdsmiljø.

Antal deltagere
• Min. 8 personer, som kender deres DISC profil.
• 4 grupper fordelt på de fire adfærdsstile (D, i, S og C).
• Min. 2 personer i hver gruppe.

Tid
• 30-45 min.

Materialer
• 4 stykker flipoverpapir.
• Konsulentklister.
• Tape.
• Skriveredskaber.

Instruktion
Du hænger et stykke flipoverpapir i hvert hjørne af lokalet med overskrifterne D, 
i, S og C. Herefter introducerer du deltagerne til hjørnerne ved kort at beskrive, 
hvad der ligger i henholdsvis den Dominerende, influerende, Stabiliserende og 
Competence-søgende adfærd.

Deltagerne bliver bedt om at gå til det hjørne, hvor de har deres primære  
adfærdsstil, og de gives følgende instruktion:
• Hver gruppe skal skrive 5 punkter op på flipoverpapiret, som beskriver deres 

foretrukne arbejdsmiljø.
• Herefter skal grupperne på 5 min. præsentere deres punkter for de andre 

grupper og forklare, hvorfor de er vigtige for et godt arbejdsmiljø.
• Hver gruppe præsenterer på skift for de øvrige tre grupper. Der må gerne  

stilles uddybende spørgsmål til gruppernes præferencer.
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Variation og idéer
I stedet for arbejdsmiljø kan man vælge at fokusere på andre relevante temaer i 
øvelsen, som eksempelvis kommunikation, motivation, samarbejde eller ledelse.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen. Du kan relatere gruppernes  
forskellige ønsker til arbejdsmiljøet til gruppernes forskellige DISC adfærdsstile.
• Hvordan oplevede du/I øvelsen?
• Var det let eller udfordrende at nå frem til de 5 punkter?
• Hvad kan styrkerne/udfordringerne være, når flere med samme adfærdsstil er 

samlet?
• Hvad overraskede dig/jer ved at høre de forskellige præsentationer?

Herefter kan dialogen fortsætte og eksempelvis fokusere på, at der ikke er nogle 
præferencer, der er rigtige eller forkerte – eller bedre og vigtigere end andre.
• Hvad kan vi hver især være opmærksomme på for at skabe et godt  

arbejdsmiljø?
• Hvordan kan vi sammen skabe et godt arbejdsmiljø for hinanden?

Du kan som facilitator hjælpe gruppen til at forpligte sig på nogle konkrete tiltag 
eller aftaler, som der er enighed om vil skabe et godt arbejdsmiljø.
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Puslespillet

Tema
Kropssprog.

Formål
• At deltagerne i gruppen præsenterer sig for hinanden
• At starte en dialog om adfærd

Antal deltagere
• 4-10 personer.

Tid
• 10-15 min.

Materialer
• Et puslespil – efter eget valg.

Instruktion
4-5 af deltagerne placeres omkring et mødebord. De tildeles hver et antal  
puslebrikker og får til opgave at samle puslespillet uden at tale sammen. Resten 
af gruppen er observatører på løsningen af opgaven og på deltagernes evne til 
at bruge deres kropssprog i processen.

Observatørerne holder øje med fagter, mimik og kropssprog, og på hvordan disse 
udvikler sig undervejs i opgaveløsningen. Deltagerne, som lægger puslespillet ved 
ikke, hvad observatørerne holder øje med. Observatørerne og facilitatoren knytter 
deres observationer til DISC i forbindelse med opfølgningen på øvelsen.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.
• Hvilke kropssprog fremmer samarbejdet?
• Hvilke kropssprog hæmmer samarbejdet?
• Hvad viser deltagernes kropssprog om deres hensigter og  

deltagelse?
• Hvad viser deltagernes kropssprog om deres foretrukne løsningsmetoder?
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DISCtilbagemelding
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DISCtilbagemelding

Tema
Én til Én tilbagemelding på profil / coaching med profil

Formål
• Formålet med DISCtilbagemelding er at skabe en intuitiv og pædagogisk  

gennemgang af DISC modellens opbygning. 

Antal deltagere
• 2

Tid
• 30-60 min.

Materialer
• 1 sæt DISCtilbagemeldingssæt
• 1 DISC profil

Instruktion
Når en DISCtilbagemelding foretages, skal man gennemgå disse punkter for  
respondenten:
• Velkomst 
• Fortrolighed 
• Ingen test 
• Hypoteser
• Situationen – Hvordan var det? Hvad kender du til DiSC?
• Gennemgang af værktøjet:
• Akserne (tempo, fokus)
• Grundstilene
• Fortolkning og uddybning af profil 
• Afprøvning af hypoteser via spørgsmål og eksempler
• Opsamling
• Introduktion til udviklingsskema
• Afrunding og næste step 
• Opfølgning med nærmeste leder
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DISCmatrix
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DISCmatrix

Tema
Repetition

Formål
• DISCmatrix er udarbejdet til at være en repetitionsøvelse, som kan benyttes til 

at sikre, at DISC-stilene og deres karaktertræk bliver forankret.

Antal deltagere
• 2-4 spillere pr. sæt kort

Tid
• 20-35 min.

Materialer
• 1 sæt DISCmatrix

Instruktion
Man starter spillet ved at lave en ramme: Det vil sige placere kortene: D, I, S og C 
vertikalt og kortene 1-10 horisontalt.
Efterfølgende handler det om at placere de 40 kort med ord og sætninger i den 
rigtige kolonne og række.

Læring og opfølgning
Der er tale om en forankring af viden omkring D, I, S & C stilene.  
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DISCdialog
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DISCdialog 
Tillids-øvelsen

Tema
Skabe tillid og indsigt i kollegaer

Formål
• Øvelsen kan bruges til at opbygge sårbarhedsbasere tillid i et team eller en 

gruppe. Dette kan bruges i forbindelse med facilitering af Patrick Lencionis 
model ”The Five Behaviors of a Cohesive Team”

Antal deltagere
• 2-10

Tid
• 5-60 min.

Materialer
• 1 sæt DISCdialog

Instruktion
Alle kortene spredes ud på et bord med ordsiden opad. Hvert teammedlem skal 
tage 3 kort som relaterer sig til en personlig historie, og som bedst  
beskriver det adfærdstræk eller de følelser der kom til udtryk.

Historien kan .eks. tage udgangspunkt i et af følgende spørgsmål:
- Hvad er du mest stolt af at have opnået personligt?
- Hvad er du mest stolt af at have opnået professionelt? 
- Hvad er den største fejl du har begået professionelt?
- Hvem har inspireret dig mest eller haft mest indflydelse på dit liv?

Variation og idéer
Sæt rammerne før deltagerne trækker deres kort. Sig f.eks:
• ”Vi kan alle være enige om at vi er stolte af vores ægtefæller, kærester og børn, 

så historierne skal helst tage et andet udgangspunkt.”
• ”Vi er ikke på udkig efter ”Supermans-historier”, men vil gerne høre om de  

vanskeligheder, du har oplevet”.
• ”Vi vil gerne høre om en situation, hvor det gik galt - og hvor du ikke fik reddet 

den til sidst”. 

*Vær forberedt på at der komme meget personlige historier frem. 

Læring og opfølgning
Deltagerne får opbygget tillid og skabt større indsigt i kollegaer og  
teammedlemmer.
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DISCdialog 
Anerkendende feedback

Tema
Feedback

Formål
• Øvelsen kan hjælpe med at sætte fokus på værdien og vigtigheden af  

anerkendelse fra kolleger/medkursister.

Antal deltagere
• 2-10

Tid
• 15-45 min.

Materialer
• 1 sæt DISCdialog

Instruktion
Alle kortene spredes ud på et bord med ordsiden opad. Deltagerne stiller sig 
rundt om bordet og vælger et kort som beskriver, hvad de sætter mest pris på ved 
hver af de andre kolleger/medursister.
Hver deltager skal nu både give og modtage kort. Det sker bedst ved, at det går 
på skift, og at der er fokus på ham/hende, der skal modtage kort, dvs. at han/hun 
får et kort fra alle øvrige deltagere, før man går videre til næste modtager.
Den, der modtager kortet, må ikke sige andet end ”Tak”.
Den, der giver et kort, må/skal tilknytte en kommentar. Start gerne sætningen med 
”Det, jeg sætter pris på ved dig er... fordi...”.

Variation og idéer
Kortene kan relateres til personens DISC profil, hvis den er kendt.

Læring og opfølgning
Afslut evt. øvelsen med at stille refleksionsspørgsmål i stil med:  
- ”Hvilke af de kort du har modtaget værdsætter du mest, og hvorfor?” 
- ”De kort du har fået, er et udtryk for hvordan du bliver opfattet, er det også  
sådan du gerne vil opfattes?” (Joharis vindue).
- ”På baggrund af de kort du har modtager, er der så ting, du vil gøre mere af,  
mindre af, stoppe/starte med? Hvis ja/nej, hvad og hvorfor?” 
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DISCdialog 
Rules of Engagement

Tema
Konflikthåndtering

Formål
• Øvelsen kan bruges til at opbygge et sæt regler for, hvordan vi indbyrdes  

indgår i konflikt med hinanden. Denne øvelse kan bruges i forbindelse med 
facilitering af Patrick Lencionis model ”The Five Behaviors of a Cohesive Team”.

Antal deltagere
• 3-8

Tid
• 30-60 min.

Materialer
• 1 sæt DISCdialog

Instruktion
Alle kortene spredes ud på et bord med ordsiden opad.
I fællesskab finder teamet frem til fem ord som beskriver acceptabel og fem
ord som beskriver uacceptabel konfliktadfærd.
Ordene må gerne tvistes eller gøres til negationer. Dvs. tålmodig må gerne gøres 
til utålmodig. 
Ordenes betydning konkretiseres og skrives ned på et stykke papir, som alle  
efterfølgende kan underskrive for på den måde at sikre ejerskab og commitment. 

Variation og idéer
Kortene kan relateres til personens DISC profil, hvis den er kendt.

Læring og opfølgning
Øvelsen kan også bruges efterfølgende som en refleksionsøvelse i forhold til, hvor 
gode deltagerne var til at diskutere/debattere/konflikte på en konstruktiv måde 
omkring valg af ord. 
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DISCdialog 
Præsentations-øvelsen

Tema
Anderledes måde at præsentere sig selv på

Formål
• Øvelsen kan bruges som en alternativ præsentationsrunde ifm. kurser,  

workshops, osv.

Antal deltagere
• 2-25.

Tid
• 2-25 min. (ca. 1 min pr. person)

Materialer
• 1 sæt DISCdialog

Instruktion
Hver deltager får udleveret fire DISC-kort - et i hver farve.
Hver deltager skal bruge mindst tre kort til sin præsentation:
To kort som beskriver dem bedst, og et kort som beskriver dem mindst.
Deltagerne skal nu indbyrdes forhandle sig frem til kort, som de hver især vil  
præsentere sig med - der skal minimum byttes/forhandles et kort.
Deltagerne må gerne forhandle sig frem til flere kort i samme farve. 
Hver person præsenterer sig herefter på tur med hjælp fra de valgte kort.

Variation og idéer
Kortene kan relateres til personens DISC profil, hvis den er kendt.

Læring og opfølgning
Hvis personerne på forhånd kender deres DISC-profil og deres plottepunkt, kan 
de afslutningsvis placere dette på en DISC-plakat. På den måde får man skabt en 
teamoversigt og kan bruge dette i en videre dialog/proces.
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DISCdialog 
Rekrutterings-øvelsen

Tema
Rekruttering (evt. uden DISC profil)

Formål
• Øvelsen kan hjælpe med at starte dialogen til en rekrutteringssamtale.  

Samtidigt kan den bruges til at vurdere kandidatens selvindsigtsniveau.

Antal deltagere
• 2

Tid
• 5-15 min.

Materialer
• 1 sæt DISCdialog

Instruktion
Alle kortene spredes ud på et bord med ordsiden opad.
Kandidaten skal nu vælge to-tre kort, som beskriver ham/hende bedst og  
begrunde valget. 
Dernæst vælger kandidaten to-tre kort, som beskrvier ham/hende mindst, og  
begrunder valget. 
Efterfølgende kan der drages parelleller mellem de valgte kort og  
DISC-profilens resultat.
• Er der sammenhold?
• Er der blinde områder?

Variation og idéer
Øvelsen kan også bruges, hvor du beder kandidaten om at trække to-tre kort som 
beskriver en vellidt eller dygtig leder/kollega. 

Læring og opfølgning
Som i enhver anden rekrutteringsproces. 
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DISCdialog  
Adfærdscirklen

Tema
Udvikling.

Formål
• At øge bevidstheden omkring styrker, udfordringer og udviklingsområder ved 

deltagernes adfærd.

Antal deltagere
• 2-6 personer pr. gruppe. Det er underordnet, om deltagerne kender hinanden i 

forvejen eller ej.

Tid
• 60-90 min.

Materialer
• 1 sæt DISCdialog kort pr. 10 deltagere.

Instruktion
DISCdialog kortene fordeles jævnt på et bord, så de ligger blandet mht. farver og 
ord.

Specificér evt. et område, deltagerne skal arbejde med, f.eks. arbejde, privatliv eller 
fritid, eller et tema som ledelse eller samarbejde. Brug eksemplet ”beslutsom”, som 
er beskrevet herunder, for at vise deltagerne, hvad de skal gøre.

Informér deltagerne om, hvor lang tid de har til øvelsen og udpeg evt. en  
tidsstyrer i gruppen.

Hver deltager vælger 1-4 kort, som repræsenterer styrkerne ved hans/hendes
adfærd.

Efter endt tur præsenterer hver enkelt deltager sine kort for gruppen.
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Instruktion til deltagerne
• Den første deltager vælger et af sine kort.
• Deltageren skal forklare for gruppen, hvad han/hun lægger i ordet, og  

hvorfor han/hun betragter det som en styrke. Deltagerne skal så vidt muligt 
give konkrete eksempler.

• Deltageren skal herefter komme med et bud på hvilke svagheder, der kan være 
forbundet med styrken. Hvis styrken eksempelvis er beslutsom, kunne  
svagheden være utålmodig eller tromlende adfærd.

• Deltageren skal derefter fremlægge hvilke udfordringer, der kan være  
forbundet med at udvise den valgte styrke. Hvis styrken er beslutsom, kunne 
han/hun eksempelvis have en udfordring med at lytte og holde sig lidt  
i baggrunden.

• Deltageren præsenterer til sidst hvilken type adfærd, han/hun har tendens til 
at blive irriteret over eller få allergi overfor. Med beslutsom som styrke kunne 
det eksempelvis være folk, der ikke er i stand til at træffe hurtige beslutninger.

• Gennemgår adfærdscirklen for de øvrige kort.
• Herefter går turen videre til næste deltager.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du skabe refleksion og følge op på øvelsen ved at stille nogle 
af nedenstående spørgsmål til deltagerne.

Stillingtagen og refleksion over egen adfærd
• Hvad er det, der kendetegner din adfærd?
• Hvordan og hvornår kommer den til udtryk som en styrke?
• Hvad betyder dine adfærdsmæssige styrker for, hvem du har tendens til at 

blive irriteret på, og hvad ligger der af faldgruber og udfordringer i forhold til 
din adfærd?
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Adfærdscirklen
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DISCdialog 
Bytte – Bytte 

Tema
Icebreaker og præsentation

Formål
• At deltagerne præsenterer sig for hinanden i små eller større grupper.

Antal deltagere
• 6-10 deltagere, der hverken kender hinanden eller DISC i  

forvejen.

Tid
• 30-60 min.

Materialer
• 1 sæt DISCdialog kort.

Instruktion
Som facilitator kan du demonstrere for deltagerne, hvad øvelsen går ud på ved at 
vælge et par tilfældige kort og vise, hvordan du kan bytte eller forhandle dig frem 
til nogle andre kort.

For eksempel: ”Jeg har fået tålmodig og overtalende. Tålmodig passer godt på 
mig, men overtalende vil jeg gerne bytte til noget andet, f.eks. afslappet. Jeg leder 
derfor efter en person, der har kortet afslappet, og forsøger at bytte mit kort 
overtalende med ham/hende”.

Specificér evt. et område, som gruppen skal arbejde med, f.eks. arbejde, privatliv 
eller fritid, eller et tema som ledelse eller samarbejde.

Deltagerne skal informeres om øvelsens tidsramme, og det er en mulighed at bede 
gruppen om at udpege en tidsstyrer.
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Instruktion til deltagerne
• Hver deltager får tildelt 4-6 tilfældige DISCdialog kort.
• Deltagerne skal bytte eller forhandle med de øvrige deltagere i gruppen for at 

få de 4-6 kort, der beskriver deres adfærd bedst muligt.
• Ud af de 4-6 kort vælger deltagerne de 3 kort, de synes  

beskriver deres adfærd bedst.
• Efter tur præsenterer hver enkelt deltager sine kort for  

gruppen.
• Hvert kort skal motiveres, konkretiseres og uddybes med eksempler.  

Deltagerne skal for hvert kort forklare, hvad de lægger i ordet, og på hvilken 
måde, det kommer til udtryk i deres adfærd.

Variation og idéer
Kortene kan relateres til personens DISC profil, hvis den er kendt.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.

Refleksion over egen adfærd
• Hvad er det, der kendetegner min adfærd?
• Hvordan kommer det konkret til udtryk i min adfærd?
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DISCdialog   
Den bedste teamoplevelse

Tema
Kultur og værdier.

Formål
• At fokusere på det positive og det, der fungerer, frem for det negative og det, 

der ikke fungerer.

Antal deltagere
• 2-10 personer, der arbejder sammen i et team.

Tid
• 2-4 timer.

Materialer
• 1-2 sæt DISCdialog kort.

Instruktion
DISCdialog kortene lægges ud på et bord og fordeles jævnt, så de er blandede 
mht. farver og ord.

Specificér emnet den gode teamoplevelse og forklar deltagerne formålet med 
øvelsen.

Giv gerne et eksempel, hvor du vælger et par tilfældige kort og fremægger dem 
for deltagerne, så de ved, hvordan øvelsen skal gribes an. Herefter kan du give et 
par eksempler på, hvordan de øvrige deltagere kan spørge ind ved f.eks. at bede 
om konkrete eksempler og uddybende forklaringer.

Det skal understreges, at det er vigtigt for øvelsen at have et åbent,
anerkendende og nysgerrigt fokus. Informér deltagerne om, hvor lang tid de har 
til at løse opgaven. Gruppen kan evt. udpege en tidsstyrer.

Instruktion til deltagerne
• Deltagerne skal tænke over den bedste teamoplevelse, de har haft. Hvis der er 

tale om et nyt team, kan oplevelsen stamme fra en anden sammenhæng.
• Hver deltager skal vælge 4-6 kort, som de synes bedst beskriver den adfærd, 

der var til stede, da teamet fungerede allerbedst.
• De skal på skift beskrive den bedste teamoplevelse med udgangspunkt i de 

valgte kort, som lægges synligt frem, så gruppen kan se dem.

Deltagerne skal forsøge at gøre beskrivelserne så nærværende og konkrete som 
muligt. Når den første deltager har præsenteret og konkretiseret sine kort, kan de 
andre deltagere stille uddybende spørgsmål. Der kan eksempelvis spørges ind til, 
hvad der var med til at skabe den gode oplevelse: Var det måden at organisere, 
lede eller kommunikere på? Eller var noget andet i spil, der var med til at fremme 
den ”gode” adfærd?
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• Herefter går turen videre til den næste deltager.
• Når alle deltagere har præsenteret deres kort og fortalt om en god  

teamoplevelse, sammenlignes kortene med henblik på at vurdere, hvorvidt de 
stemmer overens, eller er i modstrid med hinanden.

• På baggrund af dette skal gruppen i fællesskab udvælge 4-6 kort, som  
repræsenterer den adfærd, de ønsker, skal præge deres team fremadrettet.

• Herefter skal deltagerne forsøge at udpege konkrete situationer fra øvelsens 
forløb, hvor de har udvist den adfærd, som de ønsker skal præge teamet  
fremadrettet (metarefleksion).

• Til sidst kan du bede deltagerne om at aftale procedurer, der kan sikre  
implementeringen af den ønskede adfærd i teamet.

Variation og idéer
• I stedet for teamoplevelser kan der fokuseres på kommunikation, samarbejde, 

værdier etc.
• Der kan drages paralleller til gruppens DISC profiler (DISC  

kultur) ved at se nærmere på, hvordan gruppens ønskede adfærd (de 4-6 
fælles kort) stemmer overens med profilerne i teamet. Og hvor ligger styrkerne 
og eventuelle udfordringer for den enkelte deltager i at udvise den ønskede 
adfærd?

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen og skabe refleksion ved at stille nogle 
af nedenstående spørgsmål til deltagerne.
• Hvordan oplevede I øvelsen?
• Hvordan var det at give konkret feedback?
• Hvordan var det at modtage feedback?
• Hvordan oplever andre at din adfærd kommer til udtryk og skaber værdi i en 

konkret sammenhæng?
• Er der overensstemmelse eller afvigelser mellem egen og  

andres  
opfattelse af din adfærd? Hvordan kan I som gruppe anvende feedback i jeres 
hverdag?

• Hvordan kan feedback fremme kommunikation og samarbejde i jeres gruppe?

Rund evt. opfølgningen af med forskellene på hvordan positiv  
feedback opleves, modtages og gives af de forskellige DISC stile.
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DISCdialog  
IntroDISC

Tema
Icebreaker og præsentation.

Formål
• At deltagerne i gruppen præsenterer sig for hinanden.
• At starte en dialog om adfærd.

Antal deltagere
• 4-6 personer, der hverken kender hinanden eller DISC  

i forvejen.

Tid
• 45-60 min.

Materialer
• 1 sæt DISCdialog kort.

Instruktion
DISCdialog kortene fordeles jævnt på et bord, så de ligger blandet mht. farver og 
ord.
Specificér evt. et område eller tema deltagerne skal arbejde med, f.eks. arbejde, 
privatliv eller fritid, ledelse eller samarbejde.
Du kan evt. give et eksempel, hvor du vælger et par kort og fremlægger dem for 
gruppen. ”Jeg har valgt samvittighedsfuld, fordi det er vigtigt for mig, at vi holder, 
hvad vi lover, og hvis jeg har lovet at løse en opgave, så gør jeg det også”. Giv  
derefter et eksempel på, hvordan deltagerne kan interviewe hinanden ved at spør-
ge ind til de valgte kort: ”Hvordan påvirker det dig, når folk ikke holder,
hvad de lover?”
Informér gruppen om, hvor lang tid den har til øvelsen og udpeg evt. en tidsstyrer 
i gruppen.

Instruktion til deltagerne
• Hver deltager skal vælge 4 kort, der beskriver hans/hendes adfærd (i den 

valgte sammenhæng).
• Deltagerne præsenterer deres kort på skift.
• De skal forklare, hvad de lægger i hvert enkelt ord, og på hvilken måde ordet 

kommer til udtryk i deres adfærd. Hvert kort skal motiveres, konkretiseres og 
uddybes med eksempler.

• De øvrige deltagere skal efterfølgende interviewe deltageren i fokus i ca. 5 min. 
ved at stille spørgsmål til den adfærd, han/hun har beskrevet med  
udgangspunkt i sit valg af de 4 kort.

• Herefter går turen videre til næste deltager.
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Variation og idéer
• Hvis deltagerne kender DISC i forvejen, kan de byde på, hvordan  

fokuspersonens DISC profil ser ud.
• Hvis deltagerne også kender hinandens DISC profiler, kan kortene relateres til 

deres DISC profil og adfærd i hverdagen.
• Deltagerne kan komme med flere eksempler på, hvornår de ser adfærden hos 

fokuspersonen.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen ved at stille nogle af nedenstående 
spørgsmål til deltagerne. Herigennem skabes der refleksion blandt deltagerne, og 
du modtager input og feedback på øvelsen.

Refleksion over egen adfærd
• Hvad er det, der kendetegner din adfærd?
• Hvordan kommer den konkret til udtryk i din hverdag?
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DISCdialog  
Team feedback

Tema
Feedback.

Formål
• At styrke og udvikle anerkendende feedback i gruppen.

Antal deltagere
• 3-10 personer, der samarbejder og kender hinanden i forvejen, f.eks. et team, 

eller en afdeling efter et endt kursusforløb.

Tid
• 30-60 min.

Materialer
• Et sæt DISCdialog kort.

Instruktion
DISCdialog kortene fordeles jævnt på et bord, så de ligger blandet mht. farver og 
ord. Specificér evt. et konkret fokus for feedbacken, som deltagerne skal arbejde 
med f.eks. indsatsen i gruppen, opgaveløsning, kommunikation eller samarbejde, 
der er relevant for deltagerne at få feedback på. Du kan evt. give et eksempel, 
hvor du vælger et par kort, og fremlægger dem for gruppen – positivt og  
anerkendende: ”Jeg har valgt selvtillidsfuld til dig, fordi jeg synes, at du altid op-
træder viljestærk og sikker, og det smitter af på mig, når vi er sammen”.  
Deltagerne skal informeres om, hvor meget tid de har til rådighed til øvelsen – de 
kan evt. udpege en tidsstyrer.

Understreg betydningen af det anerkendende og positive fokus i øvelsen.

Deltagerne kan evt. opfordres til at bekræfte hinandens valg af kort ved hjælp af 
konkrete eksempler.

Instruktion til deltagerne
• Hver deltager vælger to kort, der beskriver den deltager, som er i fokus.
• Efter tur præsenterer deltagerne deres kort for deltageren i fokus,
• således at vedkommende ender med at have 4-18 kort foran sig
• (afhængigt af gruppens størrelse).
• Hvert kort motiveres, konkretiseres og uddybes med eksempler.
• Deltagerne skal beskrive, hvad de lægger i hvert enkelt ord, og på hvilken 

måde de synes, at det kommer til udtryk i fokusdeltagerens adfærd.
• Fokus skal udelukkende ligge på det positive og konstruktive og på hvordan 

deltagerens bidrag til gruppen opfattes og værdsættes.
• Herefter går turen videre til næste deltager.
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Variation og idéer
• Der kan afsættes tid til, at deltageren i fokus får mulighed for at kommentere 

på og bede om uddybende forklaringer til feedbacken.
• Fokus kan ligge både på ressourcer og udfordringer/udviklingsområder. Dvs. 

efter den værdsættende feedback er givet, gives der 1-2 kort på adfærd, man 
gerne vil se mere af og evt. også på adfærd, man gerne vil se mindre af.*

*Tager du denne del med, anbefaler vi, at du overvejer formålet og om deltagerne i gruppen kan hånd-
tere både at give og modtage denne del af en feedback.

Læring og opfølgning
Som facilitator kan du følge op på øvelsen og skabe refleksion ved at stille nogle 
af nedenstående spørgsmål til deltagerne.
• Hvordan oplevede I øvelsen?
• Hvordan var det at give konkret feedback?
• Hvordan var det at modtage feedback?
• Hvordan oplever andre, at din adfærd kommer til udtryk og skaber værdi i en 

konkret sammenhæng?
• Er der overensstemmelse eller afvigelser mellem din egen og andres opfattelse 

af din adfærd?
• Hvordan kan I som gruppe anvende feedback i jeres hverdag?
• Hvordan kan feedback fremme kommunikation og samarbejde i jeres gruppe?
• Rund evt. opfølgningen af med forskellene på hvordan positiv feedback ople-

ves, modtages og gives af de forskellige  
DISC stile.
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DISCdialog  
Værdier & adfærd

Tema
Værdier.

Formål
• At konkretisere organisationens værdier og den adfærd deltagerne mener, at 

de skal udvise for at leve op til dem.

Antal deltagere
• 4-6 personer pr. gruppe.

Tid
• Ca. 2 timer.

Materialer
• 1 sæt DISCdialog kort pr. gruppe.
• Organisationens værdier.
• Flipover.
• Tusser.

Instruktion
Organisationens værdier skal være kendt af alle deltagere.

DISCdialog kortene skal fordeles jævnt på et bord, så de ligger blandet mht. farver 
og ord.

Specificér temaet værdier & adfærd samt formålet med øvelsen for deltagerne.

Giv gerne et eksempel, hvor du trækker et par tilfældige kort på en af  
organisationens værdier og fremlægger dem for deltagerne: ”Vores værdi er  
samarbejdsvillige, og til den værdi har jeg valgt ordet loyal, fordi jeg mener, at 
loyalitet overfor både kolleger og organisationen er vigtige i et samarbejde. Med 
loyalitet mener jeg, at vi bakker op om hinanden og om vores beslutninger, og at 
vi ikke taler bag om ryggen på hinanden”.

Angiv tidsramme og bed evt. gruppen vælge en tidsstyrer.

Saml op i plenum ved at skrive gruppen/gruppernes valg af kort på en flipover 
(for hver enkelt værdi).



67

©2018 by DISCnordic - Alle rettigheder forbeholdes.
Everything DiSC and The Five Behaviors of a Cohesive Team 
are registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc., 
or its affiliated companies.

Instruktion til deltagerne
• Hver deltager skal vælge 2-3 kort på hver enkelt af organisationens værdier. 

Kortene skal så vidt muligt beskrive den adfærd, deltageren mener, man bør 
udvise for at leve op til hver enkelt værdi. 

• Deltagerne skal efter tur fremlægge de valgte kort for resten af gruppen.
• Hvert kort motiveres, konkretiseres og uddybes med eksempler.
• Deltagerne skal forklare, hvad de lægger i hvert enkelt ord, og på hvilken måde 

det hænger sammen med værdien i fokus. De skal, så vidt muligt, give konkrete 
eksempler.

• Kortene skal lægges synligt frem på bordet.
• Gruppen skal herefter finde frem til 2-3 ord pr. værdi, som de er enige om  

repræsenterer den adfærd, man efter deres mening skal udvise, for at leve op 
til organisationens værdier.

• Diskutér efterfølgende hvilke konkrete tiltag, der kan sættes i gang med  
henblik på at implementere den valgte adfærd i forhold til værdierne.

Variation og idéer
Består gruppen af flere mindre grupper, fremlægger hver enkelt gruppe deres 
valg af kort i plenum. Valget af kort forklares og  
motiveres for de øvrige grupper.

Læring og opfølgning
Stillingtagen og refleksion over egen adfærd
• Hvilken adfærd oplever du, at der skal til for at udvise bestemte værdier – og 

lever du selv op til den adfærd?
• Hvilken adfærd oplever andre, der skal til for at udvise de  

samme værdier, og er der overensstemmelse eller  
uoverensstemmelse mellem dit eget og de andre gruppemedlemmers valg af 
kort?

Refleksioner omkring de forskellige betydninger vi tillægger de  
adfærds-beskrivende ord/kort
• Blev de adfærdsbeskrivende ord/kort oplevet, tolket og forstået forskelligt af 

gruppens medlemmer?
• Var der sammenhænge, hvor nogle deltagere forstod et bestemt ord positivt 

og andre forstod det negativt?

Relation til DISC
• Hvordan var fordelingen af farver (DISC adfærdsstile) på den enkeltes valg af 

kort? (evt. i relation til personens egen DISC profil).
• Forekom der identiske eller nært beslægtede ord i gruppens valg af kort? 

(DISC kultur).
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DISCtrust
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DISCtrust

Tema
Relationsstyrkende

Formål
• DISCtrust er udviklet med det formål at styrke relationerne til hinanden på 

arbejdspladsen.  
Spillet kan f.eks. anvendes i forbindelse med en workshop, et udviklingsforløb 
eller som opstart på et teammøde.

Antal deltagere
• 2-10 personer

Tid
• 45-60 min.

Materialer
• 1 sæt DISCtrust

Instruktion
DISCtrust kan spilles på forskellige måder. Enten kan man skiftes til at trække et 
kort, som alle derefter svarer på, eller også kan man svare individuelt, så kun den 
person, der har trukket kortet svarer. 
 
Alternativt trækker en person et kort og udvælger den af de øvrige deltager, som 
skal svare på det. Man trækker så kort på skift.

Variation og idéer
Nogen kort kan virke stærkere eller opfordre til mere personlige historier end 
andre. Vi anbefaler, at du som facilitator sorterer i kortene alt efter niveauet af 
tillid i teamet/gruppen. Hvis der er et lavt niveau af tillid, så kan du bruge de mere 
enkle og knapt så dybe spørgsmål. Hvis der er et højt niveau af tillid, så brug alle 
kortene.
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Tæppeøvelser
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TIP:
Alt efter hvor meget plads du har, er en alternativ måde at præsentere DISC  
modellen/Marstons Kryds på at illustrere den med et reb på gulvet, og bede deltagerne aktivt 
tage stilling til deres opfattelse af omgivelserne, og hvordan de opfatter sig selv i forhold til 
omgivelserne.

• Step 1: Først præsenterer du den vertikale akse kaldet ”tempo-aksen”: Hurtig og ligefrem vs. 
forsigtig og eftertænksom. Du kan eventuelt bede deltagerne stille sig der, hvor de umiddel-
bart føler, at de hører hjemme - og så langt ud af aksen som graden af enighed af udsagne-
ne: kanten af cirklen = helt enig.

      Lad deltagerne blive stående mens du introducerer næste step.

• Step 2: Dernæst præsenterer du den horisontale akse kaldet ”fokus-aksen”: Udspørgende 
og skeptisk vs. accepterende og venlig.  
 
Har du i step 1, bedt deltageren om at placere sig på tempo-aksen, skal du nu bede dem om 
at tage et skridt i den retning, hvor de nu føler sig hjemme - og så langt ud af aksen som 
graden af enighed af udsagnene: kanten af cirklen = helt enig. 

• Således er deltagerne nu placeret i et af de fire D, I, S, C kvadrater. 

• Du kan evt. fortsætte og lave gennemgangen af de fire adfærdsstile ved fysisk at gå  
igennem de enkelte firkanter og sætte stikord på de 4 adfærdsstile. Derefter kan du bede 
deltagerne stille sig der, hvor de umiddelbart føler, at de hører hjemme.

• Denne aktive seance kan rundes af med, at du hænger en tegning af DISC krydset op og 
kort følger op på modellen.

Step 1 Step 2
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Tæppeøvelser 
Øvelse # 1: Introduktion til DiSC-modellen

Tema
Introduktion.

Formål 
At gøre alle respondenter bekendte med grundelementerne i opbygningen af 
modellen, og hvordan modellen kan bruges til at læse andre. Derudover, så 
hjælper øvelsen også med at skabe perspektivering fra andre på egen adfærd. 
Bruges til respondenter, som endnu ikke kender sit eget plottepunkt.

Antal deltagere
1-50 personer.

Tid
10-20 min.

Materialer
• DiSC tæppe

Instruktion
1. Bed dine deltagere om at komme op til tæppet. Det er en god måde at lave 

en ”ice-breaker” og til at stimulere den kinetiske læring – altså læring i bevæ-
gelse. Det virker specielt godt, hvis man i starten af et kursus skal have lidt 
gang i deltagerne.

2. Introducér kort modellen og gentag grundprincipperne fra side 2 i 
Everything DiSC Workplace® rapporten.

3. Introducér tempo og fokusaksen. 
4. Bed deltagerne om at stille sig på tempoaksen alt efter hvor de tror de  

ligger. Spørg derefter ind til hvordan de andre synes den pågældende per-
son ligger i forhold til tempo aksen (skaber perspektivering for de enkelte  
medarbejdere)

5. Gør det samme med fokusaksen
6. Spørg herefter igen kollegaerne, hvor de mener, at den pågældende kollega 

er placeret

Variation og idéer
Hvis du ikke har et DISC tæppe kan du eventuelt bruge gaffatapé eller reb til at 
lave en DISC model på gulvet.

Egne noter
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



73

©2018 by DISCnordic - Alle rettigheder forbeholdes.
Everything DiSC and The Five Behaviors of a Cohesive Team 
are registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc., 
or its affiliated companies.

Tæppeøvelser:
Øvelse # 2: Præsentation af enkelte personer og team 
(Everything DiSC® plakat er en del af øvelsen, sammen 

med DISCdialog kort)

Tema
Præsentation.

Formål: 
At visualisere plottepunkter for de andre i teamet, og skabe overblik over  
teamets adfærd. I denne øvelse inkorporeres Everything DiSC® plakaten og 
DISCdialog kortene, som kan købes på www.discnordic.dk 

Øvelsen kan laves som en præsentationsrunde i starten af et kursus. Tæppet 
bruges derfor som en scene i forlængelse af DiSCdialog kortene og plakaten, 
som kan hænge i rummet resten af dagen.

Du skal, som facilitator, ligge 4 DISCdialog kort til hver deltager. En i hver farve/
DiSC stil

Antal deltagere
4-15 personer

Tid
Ca. 2 min pr. deltager.

Materialer
• DiSC tæppe
• DiSCdialog kort
• Everything DiSC® plakat

Instruktion:
1. Bed deltagerne om at bytte/forhandle kort, så de til sidst sidder tilbage 

med 2 kort, som bekriver deres adfærd bedst, og 1 kort som beskriver deres 
adfærd mindst.

2. Bed derefter hver enkelt deltager om at præsentere deres kort, som slutteligt 
ender ud i at de placere deres plottepunkt på Everything DiSC® plakaten

3. Når alle har placeret deres plottepunkt, bedes deltageren om at komme op 
på tæppet, og placere sig i deres plottepunkt

4. Dette er så gruppen. Hvordan er vi placeret? Hvad er vores styrker, og hvor 
er vores udfordringer?

5. Er vores gruppe typisk for organisationen, hvad bidrager vi med, og hvor er 
vores udfordringer

6. Er der nogle i gruppen, som kan komme i klemme her?
7. Tal eventuelt DiSC og kultur ind i dialogen
8. Resten af dagen kan man referere tilbage til øvelsen ved at henvise til 

Everything DiSC® plakaten, som hænger i rummet

Variation og idéer
Hvis du ikke har et DISC tæppe kan du eventuelt bruge gaffatapé eller reb til at 
lave en DISC model på gulvet.

Egne noter
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Tæppeøvelse 
Øvelse # 3: Til telefonsalg/support

Tema
Forståelse af kundetyper.

Formål: 
Dine medarbejdere/kursister skal have en forståelse for de forskellige kunde-
typer som de møder hver dag. Når de forstår adfærden hos kunderne, kan de 
også tilpasse egen adfærd og derved opnå en større gennemslagskraft.
I denne øvelse bruges tæppet som en ”scene” til de andre medarbejdere, så de 
kan se forskellighederne i kundeadfærd, og hvordan man justerer  
kommunikationen til dem.

Antal deltagere
1 person ad gangen.

Tid
3-5 min pr. seance.

Materialer
• DiSC tæppe

Instruktion:
1. Din medarbejder har lige haft en kunde i røret og har afsluttet samtalen
2. Bed din medarbejder om at placér denne kunde på tæppet, som allerede 

ligger tilgængeligt i rummet.
3. Du, som facilitator, stiller dig ved dette punkt i modellen
4. Din medarbejder stiller sig i hans eller hendes plottepunkt, som de kender 

fra deres Everythinhg DiSC Work Place rapport
5. Agér kunde og afspejl de indvendinger, købssignaler og købsmotiver som 

denne kunde kunne have
6. Lad din medarbejder besvare disse (resten af teamet kan dermed se, hvor-

dan dialogen ser ud)
7. Evaluér og drøft med din medarbejder, hvad I kan gøre anderledes ved næ-

ste samtale med sådan en kunde. Hvad skullle kollegaen have gjort for at 
træde et skridt nærmere sin kunde (vises visuelt på tæppet, om muligt med 
hjælp fra kollegaerne)

8. Øvelsen kan kopieres til samlyt eller til optagede samtaler, som man kan  
bruge til træning

Variation og idéer
Hvis du ikke har et DISC tæppe kan du eventuelt bruge gaffatapé eller reb til at 
lave en DISC model på gulvet.

Egne noter
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Tæppeøvelse  
Øvelse # 4: Til at forbedre samarbejdet, og undgå kon-

flikter

Tema
Samarbejde.

Formål: 
At opnå øget forståelse for forskelligheder mellem to personer, anerkende
hinandens forskelligheder og finde fælles platform for, hvordan samarbejdet 
kan effektiviseres.

Du kan som facilitator med fordel trække sammenligningsrapporter på udvalgte
respondenter, inden du begynder denne øvelse. Det vil hjælpe dig med at finde 
god råd til, hvordan samarbejdet kan effektiviseres.

Antal deltagere
2 personer ad gangen.

Tid
3-5 min pr. seance.

Materialer
• DiSC tæppe
• Evt. sammenligningsrapporter

Instruktion:
1. Bed en deltager om at komme op på tæppet og fremlæg egen profil (her kan 

de bruge prioritetsordene fra tæppet som inspiration til at sætte det i en 
kontekst)

 a. Hvad værdsætter jeg ved et godt samarbejde
 b. Hvad er vigtigt for mig i et samarbejde
 c. Osv.
2) Bed herefter en anden deltager om et komme op på tæppet.
 a. Hvor er de mest ens
 b. Hvor er de meste forskellig
2. Hvor er samarbejde nemt, og hvor er der udfordringer
3. Hvis jeg skal tage et skridt over mod dig, og du skal gøre det samme over 

mod mig, hvad skal der så helt konkret til? Hvad vil vi gerne gøre  
anderledes?

4. Her kan du som facilitator bruge sammenligningsrapporterne, hvor du kan 
finde gode råd og tips til netop punkt 4.

Variation og idéer
Hvis du ikke har et DISC tæppe kan du eventuelt bruge gaffatapé eller reb til at 
lave en DISC model på gulvet.

Egne noter
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Tæppeøvelse  
Øvelse # 5: Ledelsestræning

Tema
Ledelse.

Formål: 
At en leder kender sine egne lederskabsdimensioner, og derved forstår, hvor-
dan han eller hun kan arbejde med disse dimensioner ift. den gruppe, som skal 
ledes.

Antal deltagere
1 person ad gangen.

Tid
5-10 min. pr. seance.

Materialer
Her bruges WOL tæppet.

Instruktion:
1. Bed lederen om at komme op på tæppet og beskrive vedkommendes  

lederskabsdimension.
 a. Hvad er styrker?
 b. Hvad er udfordringer
2. Bed herefter lederen om at placere vedkommendes medarbejdere på  

tæppet, og hvordan de gerne vil ledes
 a. Hvordan kan du arbejde med din ledelsesstil ift. disse som gruppe og  
 som individer?
3. Hvis du skal udvikle dig som leder, og opnå (endnu) størres succes med dit 

team, hvad skal du så være særligt opmærksom på, og hvor skal du  
eventuelt udvide dit punkt?

4. Hvad motiverer dine medarbejdere, og hvornår er de mest tilfredse?
5. Hvordan tænker du tilfredsheden ind ift. gruppens placering?

Variation og idéer
Hvis du ikke har et DISC tæppe kan du eventuelt bruge gaffatapé eller reb til at 
lave en DISC model på gulvet.

Egne noter
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Tæppeøvelse  
Øvelse # 6: Refleksionsøvelse/teach-back

Tema
Reflektion.

Formål: 
Som afslutning på dagen, kan tæppet benyttes som et ”spin-the-bottle” funda-
ment, som giver refleksion. Det kan sættes i mange kontekst, hvor det følgende 
giver et lille indblik. Det er op til dig, og afhængig af konteksten at lave øvelsen.

Antal deltagere
4-12 personer.

Tid
10-30 min.

Materialer
• DiSC tæppe

Instruktion:
1. Du har en flaske eller en tusch klar, som bruges til at spinne med
2. Du har forberedt nogle udsagn, som man skal være klar på at svare på alt 

afhængig af hvilken DiSC stil, som flasken eller tuschen peger på. Det kunne 
være:

 a. Hvad frygter….?
 b. Hvad motiverer…?
 c. Hvad skal du være opmærksom på ved en MUS-samtale med…?
 d. Hvordan reagerer … under pres?
 e. Hvordan skal din feedback konstrueres ved…?
 f. Osv

Variation og idéer
Hvis du ikke har et DISC tæppe kan du eventuelt bruge gaffatapé eller reb til at 
lave en DISC model på gulvet.

Egne noter
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Inspiration til DISC 
Workshops
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Intro til DISC Workshops
I det følgende finder du 3 eksempler på, hvordan en DISC Workshop/seminar kan tilrettelægges.

Inden afviklingen af en DISC Workshop, hvor DISC adfærdsprofiler bruges i en større sammen-
hæng, skal du få de enkelte deltageres accept/samtykke på, at de vil offentliggøre deres DISC 
profil og arbejde med den i plenum.
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DISC Workshop – Individuelt fokus

Formål:  

Øget selvindsigt: Deltagerne skal sættes i stand til at forstå, hvordan de kan bruge deres DISC 
profil og viden i forhold til et konkret tema eller situation f.eks. samarbejde, kommunikation, 
ledelse, salg, konfliktløsning el.l. Det er en forudsætning for at kunne deltage i workshoppen, at 
deltagerne har fået en tilbagemelding på deres DISC dfærdsprofil.

Indhold Pointer

15 min. Velkomst
• Fokus og formål med dagen
• Forventet udbytte af dagen

Formål:
Alle skal vide, hvorfor de er 
samlet og kende til formål og 
forventet udbytte af dagen.

10-60 min. Icebreaker
• Alt efter hvor meget tid du har til rådighed, og hvor 

godt deltagerne kender hinanden, kan du bruge  
øvelser som:
• DISC Bolden
• IntroDISC
• Bytte-Bytte-DISCdialog

• En simpel præsentation er ”blot” at bede deltagerne 
vælge 3 DISCdialog kort, der bedst beskriver deres 
adfærd i den situation, der er fokus på. Deltagerne 
præsenterer sig derefter på skift for hinanden. Nóter 
ordene/kortene så du senere kan relatere dem og del-
tagernes eksempler til deres DISC profiler.

Formål:
At deltagerne præsenterer 
sig for hinanden, og at der 
fra start igangsættes en dia-
log om adfærd.

30-45 min. Skab et fælles DISC fundament:
Kort gennemgang af DISC modellen og adfærdsstilene.

DISC modellen:
• Opfattelse af omgivelserne og ”mig selv” i forhold til 

omgivelserne. Tegn evt. modellen og hæng den op.

DISC adfærdsstilene: 
• Gennemgang af de 4 adfærdsstile. Involver deltagerne 

ved at bede dem give dig stikord til adfærdsstilene og 
brug dertagernes ord og eksempler fra ”Icebreakeren”

Generelt dialog om adfærdsstilene i forhold til hinanden:
• Hvad sker der, når et højt D og et højt S skal  

samarbejde? Hvordan kan de supplere eller udfordre 
hianden? Gennemgå alle kombinationer af adfærdssti-
lene.

Formål:
At skabe en fælles DISC  
forståelse. 

At skabe en forståelse for at 
alle byder inde med noget 
forskelligt, og at alle kan  
supplere og udfordre hinan-
den med vores adfærd.

At skabe en generel dialog 
om styrker og udfordringer 
mellem adfærdsstilene, som 
kan skabe en god indgang til 
den enkelte deltagers  
refleksion over egne styrker 
og udfordringer.
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Indhold Pointer

30-60 min Øvelse - sæt adfærden i spil
• Gennemfør en aktiv øvelse, hvor deltagernes adfærd 

sættes i spil og bliver synlig. Det kan være øvelser som:
• Hi-Ho
• Pipeline
• Sukkertoppen

• Udvælg dine observationspunkter i forhold til  
øvelsens fokus og formål, så du kan skabe en relevant 
og konkret dialog efter øvelsen med fokus på, hvad 
deltagerne hver især gjorde. Bed evt. en deltager  
observere sammen med dig

• Alt efter gruppens størrelse skal du vurdere , om  
gruppen skal løse opgaven samlet, eller om du vil  
inddele den i flere mindre grupper

Formål:
At sætte deltagernes adfærd i 
spil og synliggøre deres  
adfærdsstile og præferencer

60-120 min. Mine styrker og udfordringer.
• Individuel refleksion over egen adfærd - og definition 

af egne styrker og udfordringer (15-30 min)
• Dialog i 3-personers grupper, hvis muligt, hvor  

deltagerne præsenterer deres styrker og udfordringer 
for hinanden og inspirerer og udfordrer hinanden i  
forhold til flere/andre styrker og udfordringer (30-60 
min.)

• Evt. individuel afrunding, hvor deltagerne hver især 
noterer sig 1-2 styrker eller udfordringer, som de vil 
have fokus på at ændre. 

Formål:
At de enkelte deltagere arbejder 
med deres egen DISC profil og 
får sat ord på deres styrker og 
udfordringer i forhold til dagens 
fokus og formål

15 min. Evaluering og afrunding
Rund dagen af i forhold til:
• Formål og fokus 
• Hvad gør i herfra?

• Skal i samles igen og følge op på de punkter, som 
den enkelte deltager arbejder videre med?

• Er det relevant at arbejde videre med gruppen som 
helhed?

Tak for i dag.
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DISC Workshop - Teamfokus

Formål: 

At øge teamets selvforståelse og at deltagerne sættes i stand til at forstå, hvordan de kan 
bruge deres viden om DISC på gruppeniveau i forhold til en konkret tematik eller situation f.eks. 
samarbejde, kommunikation, konfliktløsning el.l.. Det er en forudsætning for at kunne deltage, 
at deltagerne forinden har fået en tilbagemelding på deres DISC profil.

Indhold Pointer

15 min. Velkomst
• Fokus og formål med dagen
• Forventet udbytte af dagen

Formål:
Alle skal vide, hvorfor de er  
samlet og kende til formål og 
forventet udbytte af dagen

10-60 min. Icebreaker
• Alt efter hvor godt deltagerne kender hinanden, og hvor 

meget tid du har, kan du bruge øvelser som:
• DISC Bolden
• Bytte-Bytte-DISCdialog
• En dag i dit liv

Formål:
At sætte dagen i gang med en 
dialog om adfærd og DISC.

30-45 min. Skab et fælles DISC fundament:
Kort gennemgang af DISC modellen og adfærdsstilene.

DISC modellen:
• Opfattelse af omgivelserne og ”mig selv” i forhold til  

omgivelserne. Tegn evt. modellen og hæng den op.

DISC adfærdsstilene: 
• Gennemgang af de 4 adfærdsstile. Involver deltagerne 

ved at bede dem give dig stikord til adfærdsstilene og 
brug dertagernes ord og eksempler fra ”Icebreakeren”

Generelt dialog om adfærdsstilene i forhold til hinanden:
• Hvad sker der, når et højt D og et højt S skal samarbejde? 

Hvordan kan de supplere eller udfordre hinanden?  
Gennemgå alle kombinationer af adfærdsstilene.

Formål:
At skabe en fælles DISC  
forståelse. 

At skabe en forståelse for at alle 
byder inde med noget forskelligt, 
og at alle kan supplere og  
udfordre hinanden med vores 
adfærd.

At skabe en generel dialog om 
styrker og udfordringer imellem 
adfærdsstilene, som kan skabe 
en god indgang til den enkelte 
deltagers refleksion over egne 
styrker og udfordringer.

30-60 min Øvelse - sæt adfærden i spil
• Gennemfør en aktiv øvelse, hvor deltagernes adfærd 

sættes i spil og bliver synlig. Det kan være øvelser som:
• Hi-Ho
• Pipeline
• Sukkertoppen

• Udvælg dine observationspunkter i forhold til øvelsens 
fokus og formål, så du kan skabe en relevant og konkret 
dialog efter øvelsen med fokus på, hvad deltagerne hver 
især gjorde. Bed evt. en deltager observere sammen med 
dig

• Alt efter gruppens størrelse skal du vurdere , om gruppen 
skal løse opgaven samlet, eller om du vil inddele den i 
flere mindre grupper

Formål:
At sætte deltagernes adfærd i 
spil og synliggøre deres  
adfærdsstile og præferencer
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60-120 min. Gruppens profil
Giv deltagerne en kort introduktion til DISC Kultur og deres egen 
”gruppeprofil”:

Gruppens sammensætning 
I et DISC kryds (eksempelvis på en flipover) kan du indtegne  
deltagernes plottepunkter. Som supplement kan du bede deltagerne 
tegne deres DISC profil og hænge den på væggen. Med  
udgangspunkt i den første dialog kan I nu komme et skridt videre. 
Skab en specifik dialog om: 
• Gruppens sammensætning
• Hvordan deltagerne supplerer hinanden
• Hvordan deltagerne udfordrer hinanden
• Hvordan deltagerne kan styrke deres samarbejde ved at supplere 

hinanden endnu bedre og ved at imødekomme hinandens  
udfordringer. 

Gruppens styrker og udfordringer.
Fra at have kigget på gruppens sammensætning, kan du nu  
løftedialogen til at se på gruppen som helhed

• Her kan du arbejde med Everything DiSC® Group Culture  
rapporten, eller du kan vælge at skrive gruppens %-fordeling i 
de enkelte dimensioner idet DISC kryds, som du har tegnet og 
hængt op. På baggrund af fordelingen, kan du starte en dialog 
om gruppens styrker og udfordringer. Bed gruppen selv  
analysere sig frem til deres styrker og udfordringer (5-15 min)

• Du kan også vælge at arbejde med DISCdialog kort. Bed  
deltagerne om hver at vælge 2-4 DISCdialog kort. 2 kort som de 
synes beskriver gruppens styrker og 2 kort som de synes  
beskriver gruppens udfordringer. Når de har valgt kortene skal 
de  fremlægge dem for gruppen og fortælle, hvad ordene siger 
om gruppens styrker og udfordringer. Når alle har præsenteret 
deres kort, skal der skabes et overblik. Gruppen skal nu blive 
enige om at vælge 2-4 styrker og 2-4 udfordringer ud fra de kort, 
som er blevet præsenteret. 

• Du kan bidrage gunstigt til dialogen ved at drage paralleller  
mellem de ord, der er i spil og inddrage gruppens profil (ca. 30 
min.) 

• Deltagerne skal blive enige om 2-3 områder, hvor der er en fordel 
for dem som gruppe at gøre noget anderledes fremover. 

Formål:
At arbejde med 
gruppen som 
helhed og definere de 
umiddelbare styrker og 
udfordringer gruppen 
har i forhold til dagens 
fokus og formål.

At skabe en dialog om 
gruppens  
sammensætning, og 
hvordan deltagerne 
oplever, at de supplerer 
og udfordrer hinanden 
i gruppen. Dialogen 
kan udvides til også 
at omhandle, hvordan 
gruppen kan føle sig 
stærk eller udfordret af 
andre grupper. 

Denne dialog skulle 
gerne gøre, at 
deltagerne kan se 
hinanden og gruppen 
med nye øjne, og at 
deltagerne bliver enige 
om nogle konkrete 
punkter, som det i 
forhold til dagens 
formål ville skabe 
værdi at arbejde med 
fremover. 

Evaluering og afrunding
Rund dagen af i forhold til:
• Formål og fokus
• Det som gruppen har forpligtet sig til
• Hvad gør I herfra?
• Hvornår I samles igen?

Tak for i dag
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DISC Workshop – Salg

Formål: 

Øget selvindsigt. Deltagerne skal sættes i stand til at forstå, hvordan de kan bruge deres DISC 
profil og viden i forhold til salg, kundekontakt og forhandling. Det er en forudsætning, at  
deltagerne har fået en tilbagemelding på en DISCadfærdsprofil.

Indhold Pointer

15 min. Velkomst
• Fokus og formål med dagen
• Forventet udbytte af dagen

Formål:
Alle skal vide, hvorfor de er 
samlet og kende til formål og 
forventet udbytte af dagen

10-60 min. Icebreaker
• Alt efter hvor meget tid du har til rådighed, og hvor godt 

deltagerne kender hinanden, kan du bruge øvelser som:
• DISC Bolden
• IntroDISC
• Bytte-Bytte-DISCdialog

• En simpel præsentation er ”blot” at bede deltagerne vælge 
3 DISCdialog kort, der bedst beskriver deres adfærd i den 
situation, der er fokus på. Deltagerne præsenterer sig  
derefter på skift for hinanden. Notér ordene/kortene så du 
senere kan relatere dem og deltagernes eksempler til deres 
DISC profiler.

Formål:
At deltagerne præsenterer 
sig for hinanden, og at der fra 
start igangsættes en dialog 
om adfærd.

45-60 min. Skab et fælles DISC fundament:
Kort gennemgang af DISC modellen og adfærdsstilene.

DISC modellen:
• Opfattelse af omgivelserne og ”mig selv” i forhold til  

omgivelserne. Tegn evt. modellen og hæng den op.

DISC adfærdsstilene: 
• Gennemgang af de 4 adfærdsstile. Involver deltagerne ved 

at bede dem give dig stikord til adfærdsstilene og brug  
deltagernes ord og eksempler fra ”Icebreakeren”

Generelt dialog om adfærdsstilene i forhold til hinanden:
• Hvad sker der, når et højt D og et højt S skal samarbejde? 

Hvordan kan de supplere eller udforde hinanden? Gennem-
gå alle kombinationer af adfærdsstilene.

Formål:
At skabe en fælles DISC  
forståelse. 

At skabe en forståelse for at 
alle byder inde med noget 
forskelligt, og at alle kan  
supplere og udfordre hinan-
den med vores adfærd.

At skabe en generel dialog om 
styrker og udfordringer  
mellem adfærdsstilene, som 
kan skabe en god indgang til 
den enkelte deltagers  
refleksion over egne styrker og 
udfordringer.



85

©2018 by DISCnordic - Alle rettigheder forbeholdes.
Everything DiSC and The Five Behaviors of a Cohesive Team 
are registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc., 
or its affiliated companies.

30-45 min. At læse andre
• Gennemgå kropssprog og hvordan modellen kan bruges til 

at identificere et højt plottepunkt hos en anden person.
• Gennemfør ”Hilseøvelsen”, hvor sælgerne bevidst prøver at 

ændre kropssprog og adfærd.

Formål:
At sætte adfærd i spil og  
synliggøre udfordringen ved 
at skulle tilpasse vores  
adfærd.

60-120 min. Mine styrker og udfordringer som sælger
• Hvad er ”mine” naturlige styrker som sælger, og hvor vil jeg 

sætte fokus på at udvikle mig? (15-30 min)
• Hvem er ”mine” vanskelige kunder? Hvornår har jeg svært 

ved at sælge ind? Deltagerne fremlægger for hinanden (15-
30 min). 

• Brug Everything DiSC® Sales til at blive bevidst om, hvilken 
adfærd sælgeren skal udvise. Vælg et par af de vanskelige 
kunder og lav på baggrund af profilen en salgsstrategi, som 
sælgeren skal bruge ved næste møde med den vanskelige 
kunde (30-60 min)

Formål:
At de enkeltedeltagere  
arbejder med deres egen profil 
og får sat ord på deres styrker 
og udfordringer i forhold til 
salget og kunderne.

Evaluering og afrunding
Rund dagen af i forhold til:
• Formål og fokus
• Det som gruppen har forpligtet sig til
• Hvad gør I herfra?
• Hvornår samles I igen?

Tak for i dag
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Hi-Ho Spillet
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DISC Krydsspil (DiSC Classic)

Herunder kan du finde materialerne til at lave dit eget DISC Krydsspil
Spillet henvender sig til DISC Classic. Eftersøger du lignende spil til Everything DiSC henviser 

vi til DISCmatrix spillet.
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DISC Krydsspil (DiSC Classic)
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DISC Krydsspil (DiSC Classic)
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DISC Krydsspil (DiSC Classic)
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DISC Krydsspil (DiSC Classic)
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DISC Krydsspil (DiSC Classic)
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Handlingsplan
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