
Team Diagnostic Assessment™ 
Et udviklings værktøj med dobbelt formål: 

Et perspektiv på produktivitet – og arbejdsmiljøets indflydelse 

Der hviler et vedvarende pres på ethvert team og 
teamlederen om kontinuerligt at forbedre teamets 
performance. 
 
Team Diagnostic™ Assessment (TDA) modellen er 
bygget på en 2-parts præmisse: 
 
1 . Et team eksisterer for at producere 
resultater. Resultatets natur og det at måle dette vil 
variere fra team til team, men i den sidste ende vil alle 
teams blive evaluerede på dets evne til at producere 
resultater over tid. 
2.  Den måde teammedlemmerne er på 
sammen, influerer på kvaliteten og slut-
resultatet. Det miljø hvori teamaktiviterne finder sted 
er af afgørende betydning for vurderingen af hvor 
holdbar produktivitet kan være. Teamets stemning – 
enten energifyldt og motiverende eller uengageret og 
præget af frygt, er den luft som teamet indånder. 
Atmosfæren er skabt gennem relationerne i teamet. 
 
Nu findes der en enkel og effektiv proces til at 
påbegynde denne indsats: Team Diagnostic 
Assessment™ - et værktøj der virker som en 
løftestang for den mest fundamentale visdom 
omkring  teamets styrker: 
”Hvad der måles på, bliver synligt og operativt” 
 
Dette overbevisende ”online” måleinstrument giver 
teamlmedlemmerne en måde at sammenligne eget 
syn på teamets styrker og svagheder, med en 
gennemprøvet model for team effektivitet, brugt af 
tusindvis af teams verden over. 

Luft foto af Teamet 

Et	  teams	  system	  eksisterer	  som	  en	  kultur	  med	  uskrevne	  
regler,	  forventninger,	  tro,	  overbevisninger,	  værdier,	  
accepteret	  adfærd	  og	  tabu’er.	  Når	  nye	  medlemmer	  
kommer	  ind	  i	  gruppen,	  lærer	  de	  hur>gt	  ”sådan	  er	  det	  vi	  
gør	  det	  her”	  Indoktrineringen	  af	  nye	  medlemmer	  skabes	  
af	  systemets	  holdninger	  fordi	  systemer	  som	  en	  helhed	  er	  
større,	  stærkere	  og	  mere	  bestandig	  end	  et	  enkelt	  individ.	  
	  
For	  effek>vt	  at	  kunne	  coache	  et	  team	  som	  et	  system,	  må	  
man	  som	  teamcoach	  starte	  med	  at	  bring	  lys	  over	  
”måden”	  som	  teammedlemmer	  gør	  >ngene	  i	  teamet.	  
Teamcoachens	  opgave	  er	  at	  synliggøre	  systemet	  for	  sig	  
selv.	  Styrken	  i	  Team	  Diagnos>c	  er	  den	  måde	  den	  spejler	  
teamet	  på,	  skaber	  dets	  eget	  selvportræt.	  Assessment	  
rapporten	  er	  et	  grafisk	  øjebliksbillede	  af	  teamets	  system	  
på	  et	  givent	  >dspunkt.	  Team	  Diagnos>c	  coaching	  
metoden	  engagerer	  teamet	  i	  intens	  interak>on	  med	  
hinanden	  omkring	  det	  billede	  teamet	  har	  tegnet	  af	  sig	  
selv.	  Sagt	  på	  en	  enkelt	  måde,	  kan	  man	  sige	  at	  coachen	  
spørger	  teamet	  ”deJe	  er	  som	  teamet	  ser	  ud	  nu.	  Hvordan	  
virker	  det	  for	  jer?	  Hvad	  er	  det	  som	  I	  vil	  anerkende,	  her	  og	  
nu?	  Hvad	  kunne	  I	  tænke	  jer	  at	  ændre? 

 fortsæJes…	  
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Team	  Diagnos>c	  Assessment,	  fortsat	  

Team Diagnostic Assessment™  er et 
måleinstrument baseret på en afprøvet model, 
anvendt ved tusinder af teams verden over siden 
2005. On-line undersøgelsen tager ca. 20 min. at 
gennemføre, og den resulterende rapport giver 
teamet et klart billede eller retning for team 
forbedringer baseret på eget billede af teamets 
performance. 
 
TDA er et udviklingsværktøj og kan med fordel 
anvendes både som et øjebliksbillede og ved 
gentest som feedback på udviklingen. 
 
TDA anvendes ofte som grundlag for fortløbende 
Team-Coaching. 
 
Team Diagnostic modellen kigger på 2 
dimensioner: 
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Tillid 
Respekt 

Kammeratskab 

Kommunikation 

Team 
Lederskab 

Træffer 
beslutninger 

Ressourcer 

Proaktiv 
(kreativ initiativ) 

Konstruktiv 
interaktion 

Værdsætter 
forskellighed 

Optimisme 

På linie med 
hinanden 

(mission & formål) 

Mål & 
Strategier 

Ansvarlighed 

1. 2. 
Kondi>oner	  hvorunder	  	  teams	  

kan	  blive	  produk>ve	  
Kondi>oner	  hvorunder	  teams	  
kan	  skabe	  High-‐Performing	  

kultur	  

Produk>vitets	  
kompetencer	  

Posi>vitets	  
kompetencer	  

Modellen definerer 7 kvaliteter i hver af disse 2 
områder: 

Teams som virkelig ”out performer” på begge områder 
er ”High performing” og langtidsholdbare: kreative, 
tilpasningsdygtige og modstandsdygtige. 
 
Team Diagnostic Assessment™ er en stærk linse, som 
hurtigt og effektivt viser udviklings-mulighederne for 
team lederskab og ledelse af teamet. 

PRODUKTIVITETS	  
KOMPETENCER	  
Team	  lederskab	  
Ansvarlighed	  

Overensstemmelse	  
Mål	  &	  Strategier	  

Beslutnings	  dyg>ghed	  
Ressourcer	  
Proak>v	  

POSITIVITETS	  
KOMPETENCER	  
Kommunika>on	  

Tillid	  
Respekt	  

VærtsæJer	  forskellighed	  
Kammeratskab	  

Konstruk>v	  interak>on	  
Op>misme	  
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For mere information omkring 
Team Diagnostic™ Assessment 

Venligst kontakt os på: 
 
 

+45 29820705 
info@klostergaard.nu 
www.klostergaard.nu  
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Høj Positivitet / Lav Produktivitet 

•  Kollegial, venskabsbaseret 

•  Mangel på effektivitets fokus 

•  Utilstrækkelig fornemmelse for vigtighed 

•  Ulyst overfor forandring ”vi har det lige så godt” 

•  Inkompetence tolereres 

•  Ikke resultat orienteret 

•  God stemning, samhørighed og sjov 

Høj Positivitet / Høj Produktivitet 

•  Succesfuld, sjovt 

•  Synkronisitet, Flow 

•  Udfordrene mål, inspirerende vision 

•  Forandrings proaktive 

•  Åben kommunikation 

•  Godt teamarbejde ” hvordan fortsætter vi den 
gode udvikling?” 

Lav Positivitet / Lav Produktivitet 

•  Atmosfære af kritik, bebrejdelse & kynisme 

•  Følelse af overbebyrdelse  

•  Ikke sjovt 

•  Frygt for at miste jobbet/firma og lave fejl 

•  ”Brandslukning”, kort horisont 

•  Beskytter egen territorie 

•  Et skridt frem, to tilbage  

•  Dårlig teamarb. 

Lav Positivitet / Høj Produktivitet 

•  Fokus er effektivitet 

•  ”just do it”, bundlinje fiksering 

•  Problemer med fastholdelse, høj udskiftningsgrad, 
udbrændthed 

•  Vogtende 

•  Klare målsætninger 

•  Energisk, styrende 

•  Konkurrerende 


