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KORRIGER PRÆSTATIONSUDFORDRINGER

SÅDAN GØR DU  

Afgør, hvilken slags korrektionsproblem dette er:

a) En situation, hvor medarbejderen simpelthen ikke forstår, hvad der   
 forventes af vedkommende.

b)  En situation, hvor vedkommende kender standarden, men ikke gør sit  
 bedste.

c)  En situation, hvor medarbejderens bedste ikke er godt nok.

Brug den relevante instruktion på modstående side.

HVORNÅR OG MED HVEM KAN DU 
BRUGE DETTE REDSKAB?

Brug dette redskab til at korrigere fx med-                                              
arbejdere i forbindelse med præstations-
udfordringer, når de ikke ved, hvad der 
forventes, ikke gør deres bedste, eller når 
deres bedste ikke er godt nok.

GRUNDPRINCIPPER

Hver gang vi korrigerer andre, er der brug 
for kommunikation. I disse situationer har 
du brug for at være vi-orienteret og have 
fokus på at kommunikere så direkte og 
enkelt som muligt i forhold til at:

• Hjælpe modtageren med at se sin egen  
 adfærd i forhold til organisationens mål  
 og vision.
ϗ�� Isnn]�i`�eōl]Ψ�mľ�\o�]Ƃ]dnbpn�dXh�acōej]��
� g]\�Xn�ƅ]lh]�\]�nbh`Ψ�mig�dXh�digg]��
 i vejen for den adfærd, du ønsker fra   
 vedkommende.
• Være tydelig omkring den adfærd, du   
 forventer.
• Få vedkommende til at forpligte   
 sig til  at holde fokus på at arbejde vi-  
 orienteret.
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NÅR MEDARBEJDEREN IKKE FORSTÅR, HVAD VI FORVENTER

Når medarbejdere kender til den forventning, vi som leder har til dem og deres funktion, er det nogle gange tilstrækkeligt blot at informere dem om, at de ikke har 
e]p]n�ij�nbe�^ilp]hnhbh`]hΥ�=ƃōh`b`n�X^�mbnoXnbih]h�dXh�\o�mb`]�hi`]n�b�l]nhbh`�X^�^ǀe`]h\]Χ

NÅR MEDARBEJDEREN IKKE GØR SIT BEDSTE

Indimellem forstår folk godt, hvad der forventes, men undlader at leve op til det. Du kan benytte følgende fremgangsmåde i sådanne situationer:
 

NÅR MEDARBEJDERENS BEDSTE IKKE ER GODT NOK

Når en medarbejder ikke er i stand til at nå sit mål, betyder det enten, at organisationen har sat målene urimeligt højt, eller at medarbejderen, når det gælder disse funktioner, er på 
niveau 1 på færdighedsskalaen efter 3A+-redskabet. En leder bør være opmærksom på omkostningerne ved de investeringer, der kræves for at hjælpe en sådan medarbejder med at 
lykkes, og at sandsynligheden for, at en sådan investering vil resultere i høje præstationer, kan være lav. I den slags tilfælde har man grundlæggende tre muligheder: (1) Genoverveje, 
ig�\]�ijmnbee]\]�gľe�]l�hǀ\p]h\b`]�i`�l]Xebmnbmd]Ψ�Δ�Ε�acōej]�g]\XlZ]c\]l]h�g]\�Xn�Ƅh\]�]h�Xh\]h�^ohdnbih�b�il`XhbmXnbih]hΨ�apil�aXh�]ee]l�aoh�dXh�jlōmn]l]�mig�]h��π]lΨ�]ee]l�Δ�Ε�
X^md]\b`]�g]\XlZ]c\]l]h�i`�acōej]�p]\digg]h\]�g]\�Xn�Ƅh\]�]n�ciZΨ�mig�p]\digg]h\]�]l�`i\�nbeΥ

eller

μEpbm�pb�mdXe�hľ�pil]m�n]Xgl]moenXn]lΨ�]l�\o�hǀ\n�nbe�Xn�^ilZ]\l]�\bh]�j]lmiheb`]�jlōmnXnbih]l�ip]l�^il�doh\]lh]Υ�E]en�dihdl]n�aXh\e]l�\]n�ig�
din måde at: _____________. Forstår du, hvorfor jeg giver dig denne feedback? Vil du være i stand til at gøre det på den måde fra nu af?” 
ΔAee]lΧ�μSbe�\o�pōl]�b�mnXh\�nbe�Xn�`ǀl]�\]n�jľ�\]hh]�gľ\]�m]h]mn�hōmn]�nilm\X`ΰνΕ

 

μBil�Xn�hľ�\]n�pb�mdXe�jľ�pil]m�gǀ\]Ψ�]l�\]n�pb`nb`nΨ�Xn�Xee]�digg]l�nbe�nb\]hΥ�Hlbm]l�dXh�hXnoleb`pbm�^ilmbhd]�^iedΨ�g]h�Zilnm]n�^lX�\]n�]l�pb�Xee]�
nødt til at komme til tiden. Er alle enige i det? Tak.”

μ@o�]l�`i\�nbe�gXh`]�nbh`Υ�Pig�\o�p]\Ψ�mōnn]l�c]`�bmōl�jlbm�jľ�\bn�XlZ]c\]�g]\�ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀΥ�J]h�jľ�\]n�m]h]mn]�aXl�\o�bdd]�pōl]n�mľ�
`i\�nbe�XnЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀΥ�Al�\]l�hi`]nΨ�c]`�bdd]�d]h\]l�nbeΨ�mig�^ilľlmX`]l�jliZe]g]nΰ�μ�Δ@bmdon]l�]pnΥ�ľlmX`]hΨ�i`�nX`�bhbnbXnbp�nbe�Xn�acōej]Ψ�
hvis det er nødvendigt).

� E]l]^n]l�dXh�\o�]pnΥ�mb`]Χ�μG]`�pbe�`]lh]�gǀ\]m�g]\�\b`�hōmn]�ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀΨ�mľ�pb�dXh�X^nXe]Ψ�apil\Xh�\o�pbe�l]nn]�ij�jľ�\]n�^l]gip]lΥ�
Fungerer det for dig?”


