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Typer, Team & Trivsel



Afhængig af kærlighed 

og omsorg.

Tilpasser os vores 

forældres ”virkelighed”!

kærlighed & omsorg

Deres krav, forventninger, behov

Så vi opfinder vores 

egen unikke verden!



Vores indre model af verden 

bliver skabt tidligt.

Oplever en række begivenheder 

gennem sanserne

Fortolker og sætter i system



MIN skabelon                 

MIN generalisering!       

MIN specielle virkelighed!

Erfaringslinser



Et indre modellandskab, 

så vi ikke oplever verden objektivt.



16-40 inf./sek.

Bevidste sind:Ikke rumme / skøre

Smart filter, 

der filtrerer 

informationer:

Udelader

Generaliserer

Forvrænger



Jeg er ikke noget værd

Alle tænker kun på sig selv

OK, at andre har egne behov



Mening!           

- på godt & ondt.

Forstår &  

genkender
Sand / Falsk

Nye informationer

bliver 

sammenlignet

Uden mening – danner vi selv en mening



Sådan gør vi også ude i livet!

Fuldføre billeder

Skabe mening

Færdiggøre

Ud fra tidligere 

erfaringer

Uden at vide 

om det er 

virkelighed?

A



Der var 

engang …

På opdagelse i jeres erfaringsverden

Erfarings

-skuffer



Typer, Team & Trivsel

Forskellige, men 

alligevel fælles træk.

Samarbejde – at  

vi ikke er alene.

Fællesskab om 

fælles mål.

Brug for hinanden

på godt og ondt.

Rummelighed 

og accept af de 

andre og os selv.



Pioner

Carl Gustav 

Jung

1875 - 1961

Svejtsisk 

psykiater & 

psykolog

Skrev frem til 

1961 utallige 

værker om 

typepsykologi.
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Fornyere Helhjerter

GrublereProblemknusere



Hvert menneske er unikt!

Alligevel egenskaber, 

der går igen.

Typeteorier har klare 

begrænsninger.

To af samme type: Fællestræk / Forskellige

Lidt af det hele, mest af 1-2 af typerne.

Ikke overfortolke!

En slags rettesnor/forståelse.



Helhjerter kan være:     

◼ Følende

◼ Medmenneskelige 

◼ Indadvendte/Introverte

◼ Gode til grupper

◼ Lidt længe til action 

Helhjerter trives med:

◼ Harmoni & enighed

◼ Personlig involvering

◼ Menneskelige værdier 



Helhjerter bryder sig 

ikke om:     

◼ Manglende interaktion

◼ Upersonlighed

◼ Gråt miljø

◼ Konflikter 



Grublere kan være:     

◼ Tænkende

◼ Grundige

◼ Indadvendte/Introverte

◼ Uvillige til risici

◼ Ubeslutsomme

Grublere trives med:

◼ Klart definerede opgaver

◼ Detaljer, logik, teori

◼ Fast struktur



Grublere bryder sig 

ikke om:

◼ Kaos & larm

◼ At dele følelser

◼ Gruppearbejde

◼ Konflikter 



Problemknusere kan 

være:     

◼ Problemløsende

◼ Præcise, stabile, praktiske

◼ Udadvendte/Ekstroverte

◼ Beslutsomme

◼ Utålmodige, kritiske, dominerende

Problemknusere trives med:

◼ Kaos og konflikter

◼ Planer og tidsskemaer

◼ Sund fornuft



Problemknusere bryder 

sig ikke om:     

◼ Manglende aktiviteter

◼ At dele følelser

◼ Skriftlige opgaver & 

udenadslære

◼ Gruppearbejde 



Fornyere kan  være:

◼ Intuitive & dynamiske

◼ Ser alternativer 

◼ Udadvendte/Ekstroverte

◼ Personlige

◼ Igangsættende, men ….

Fornyere trives med:

◼ Mennesker

◼ Følelser

◼ At tage risici



Fornyere bryder sig 

ikke om:

◼ Lange enetaler  

◼ Formaliteter, rutiner & standarder

◼ Stilhed & isolation

◼ Gentagelser & detaljer



Fornyere Helhjerter

GrublereProblemknusere Grublere

Skal et team fungere 

optimalt, skal der 

være lidt af alle typer 

i teamet!



Tal om:

1.  Hvad er det, der især kendetegner hver 

af de fire typer?

Helhjerter Grublere Problemknusere Fornyere

2.  Hvad vil du fremover bruge din viden til?



Inden vi dømmer 

andre, så husk:

Vi indeholder alle 

noget af det hele! 


