
Eksempler på Udviklingsforløb med brug af Jungs typeanalyse 
 

Teamudvikling på en skole 
Lederteamet på Kruså skole ønskede at blive bedre til at samarbejde og samtidig afprøve, hvordan 

Jungs typeanalyse som værktøj til teamudvikling virker. 

Efter at have besvaret spørgsmålene fik de hver en individuel tilbagemelding på 1½ time hvor 

typekoden blev fundet og styrker og udviklingsområder blev drøftet. Efterfølgende fik hver deltager 

tilsendt en rapport (14 sider) med en grundig beskrivelse af den pågældendes typeprofil. 

 

En uge senere afholdtes en "teamdag" hvor teammedlemmernes typekoder blev sammenlignet og 

betydningen af de styrker og udviklingsområder som var den sammensætning som teamet havde, 

blev gennemgået. Der blev lavet øvelser og træning i kommunikation og sat fokus på de opgaver 

som lederteamet aktuelt stod over for. 

Det blev en rigtig god dag, og lederteamet besluttede at lærerteamene på skolen skulle igennem det 

samme forløb.   

 

Personaleudvikling i en daginstitution 
For at sætte gang i en positiv udvikling i samarbejdet blandt personalet tilrettelagde jeg, i 

samarbejde med lederen, et personaleudviklingsforløb med udgangspunkt i en Typeprofil-analyse 

på hver enkelt medarbejder. 

Det foregik ved, at de hver især modtog et link med spørgsmål via mail, som de kunne besvare, når 

de havde tid og ro til det. 

 

Tilbagemeldingen foregik i fællesskab på en personaledag fra kl. 8.30 til 16.00. 

Efter en generel introduktion til Jungs Type teori gennemgik vi de 4 dimensioner i en kombination 

af oplæg og øvelser. Øvelser der tydeliggjorde, hvor de enkelte typer har deres styrker og 

udviklingsområder. Det var både lærerigt og underholdende. Blandt medarbejderne var der fokus 

på, hvad det så betyder for kommunikationen og samarbejdet. 

 

Personalet har efterfølgende fortalt, hvor meget de bruger det i hverdagen dels når de drøfter 

indbyrdes forskelligheder, dels når der skal forberedes "vanskelige" møder med forældre til 

børnene. 

 

På bagsiden af døren til personalestuen har de ophængt typetabellen, så alle kan huske typekoden 

og, hvor de er i forhold til hinanden   

 

 


