


Patrick Lencioni

Fra De Fem Dysfunktioner i et Team:

”Hvis a  ku e å alle perso er e 
i en organisation til at ro i samme 

retning, kunne man dominere alle 

industrier, alle markeder og alle 

konkurrenter – på et hvilket som 

helst tidspu kt”



Modellen



Bruges af over 1 million 
mennesker hvert år

Solgt i mere end 2,5 
millioner eksemplarer

To stærke brands



Individuel
DiSC Stil

Team Data 
Rapport

Rapport



Side
4

Resultat

Se hvordan
teamet scorer 

på hver
adfærdsstil



Side 
5

Resultat

Se teamets
gennemsnit

på de enkelte
adfærdsstile.



Side 
6-7

Profil: Tillid

Få indsigt i
hvordan

teamet ser
sig selv



Side 
8-9

DiSC
®

& Tillid

Lær om 
effekten af

din DiSC Stil



Side 
10

Se et DiSC-
kort for hele 

teamet

DiSC
®

Team Kort



Side 
11

Se teamets
forslag til

forandringer

Tillid: Kultur



DiSC og konflikt



Side 
16

Få et kort der 
viser

konfliktstile i
teamet

Teamkort over konflikt



Side 
22

Opnåelse af Commitment

Se hvor der skal
fokuseres for at 

opnå større
comitment



Side 
29

At holde hinanden ansvarlige
Definer handlinger

der kan hjælpe
teamet med at 

holde hindanden
ansvarlige



Side 
33

At skabe resultater

Forstå de 
forstyrrelser der 

forhindrer teamet i
at opnå resultater



Side 
35-36

Styrker og Udfordringer

Se teamets
styrker…..

…og
udfordringer



Statusrapport



Sa e hæ ge de Tea s….

• Tager bedre og hurtigere beslutninger

• Inddrager evner og meninger fra alle i teamet

• Undgår at spilde tid og energi på politik, forvirring 
og destruktive konflikter

• Skaber en konkurrencemæssig fordel

• Er sjovere at arbejde i



Konkurrence

Vind et kursus:

Giv os dit visitkort og deltag i konkurrencen om en plads på 

vores kursus ”The Five Behaviors – Get Started” d.  .oktober 
(værdi kr. 7.500,00)

Vi trækker desude  lod o  e  ekse plarer a  bo e  ”De 
Fe  Dys u ktio er i et Tea ”.

Præmien kan ikke byttes eller overdrages til andre og gælder kun til kurset d. 12. oktober



DISCnordic ApS
Telegade 1

2630 Taastrup
www.discnordic.dk

Følg os på LinkedIn



Tak – og god weekend


