
Velkommen til 
Mentoruddannelse

2. kursusdag

Dagens program

• Kort præsentationsrunde / siden sidst

• Kernekvadranten – et enkelt værktøj til at arbejde med styrker 
og allergier

• God kommunikation – med udgangspunkt i Jungs typeforståelse

• Den gode samtale – træning i at få det nødvendige, men svære 
sagt på en ordentlig måde

• Konflikthåndtering
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• Navn

• Virksomhed 

• Arbejdsfunktion

Kort runde: 

Hvem er det nu I er ?

Kernekvadranten
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Arbejde m. kernekvadranten

1. Individuelt: Lav min. 2 kernekvadranter

2. I gruppen: Tag en runde og præsenter hver jeres 

Hjælp hinanden med at sætte ord på faldgruber, allergier osv.

Drøft efter runden: 

1. Hvordan kan kernekvadranten bruges i jeres egen 
fagpersonlige udvikling

2. Hvordan kan den bruges sammen med en 
mentee/praktikant/borger?

Jungs Typeforståelse 
MBTI , JTI, JBTA  

- er et udviklingsværktøj

eller

- et sprog til at tale om mennesker

- handler ikke om rigtigt eller forkert

og

- handler ikke om sandt eller falsk
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Formålet med typologien

- at overskue og forstå 

ligheder og forskelle 

mellem mennesker

Typeteoriens begrænsninger

Forklarer ikke alt !

Grupperer mennesker i et antal relativt grove 
kategorier, som ikke fanger de individuelle 
nuancer ! 

To personer, der tilhører samme type, vil have 
nogle fællestræk, men vil også være meget 
forskellige som individer !
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Hvad kan det bruges til ?

Få en forståelse for bla.:
• Stærke sider
• Præferencer
• Potentiale
• Læringsstil
• Karriere
• Arbejdsstil
• Trivsel og succes
• Arbejdsmiljø
• Rolle og teamadfærd

• Præferencer

• Forskelligheder - i adfærdsmønstre og reaktioner

• Evner

• Intelligens

• Færdigheder

• Adfærdstræk

• Et eksakt billede af mennesket

Hvad handler Jungs type teori om?

✓
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Alle typer er lige gode,

men alle typer er ikke lige gode til alt.

Pointe:

„For at det skal være retfærdigt, får I 

alle samme opgave: Kravl op i toppen af 

dette træ! “

C.G. Jung

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI)

Jungiansk Type Indeks (JTI)

1875-1961

Thor Ødegård Hallvard E. Ringstad

Typologiens historie

Psychologische Typen (1921)

Jung Baseret Type Analyse (JBTA)
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Personlighed og type

Situationsafhængigt
• lav grad af stabilitet

Livserfaringsbaseret
• semistabilt

Genetisk prædisponeret
• høj grad af stabilitet

Påvirker adfærden:

Krav
Forventninger
Normer 
Værdier

Følelser
Motiver
Behov

Personlighedstræk
Præferencer

Hvorfor bliver man netop denne type?

Carl Gustav Jungs overvejelser:

• en medfødt disposition

• opdragelsen

• miljøindflydelser

• livserfaringer

• Selvudviklede indsigter og overbevisninger

• kollektive forestillinger

• mm.
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De fire dimensioner

E IEkstrovert
Får energi fra den
ydre verden

Introvert
Får energi fra den
indre verden

Sansning
Arbejder med
kendte facts

Intuition
Ser efter muligheder 
og sammenhænge

Tænkning
Baserer beslutninger 
på upersonlige analyser
og logik

Følen
Baserer beslutninger 
på personlige værdier

Vurdering
Foretrækker en 
planlagt, ordnet livsstil

Opfattelse
Foretrækker en fleksibel,
spontan livsstil

S N

T F

J Pmeget klar - klar - moderat - uklar uklar - moderat - klar - meget klar

Indstilling / energi

Opfatter

Vurderer

Orientering / livsstil

Taler mens de tænker

Energi fra andre

Variation

Handling

Ekstrovert

Tænker før de taler

Energi fra indre verden

Koncentration

Iagttagelse

Introvert

Virker umiddelbart åbne, snakkesalige,

nemme at komme i dialog med

Taler som regel hellere end de lytter

Virker umiddelbart reserverede, stille,

vanskelige at komme i dialog med

Lytter som regel hellere end de taler
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Udvikling af ideer

Foretrækker at udvikle deres 
ideer sammen med andre 
frem for alene med sig selv

Er mest tryg ved mundtlig 
kommunikation

Foretrækker at udvikle deres 
ideer alene, før de 
præsenteres for andre

Er mest tryg ved skriftlig 
kommunikation

Ekstroverte Introverte

Reaktion på et forslag

”Lad os tale om det” ”Lad mig tænke over det”

Ekstroverte Introverte

17

18



Ekstrovert Introvert

Relationer

Ofte åbne, snakkesalige, nemme at lære at
kende

Ofte reserverede, stille, vanskelige at lære at kende

Har behov for samvær med andre Har behov for at være alene

Er imødekommende overfor nye indtryk og
muligheder i omverdenen

Er forbeholdne overfor nye indtryk og muligheder i 
omverdenen

Får energi af samvær med andre, af oplevelser i den ydre 
verden

Indre energikilder er de vigtigste. Oplades af indre 
oplevelser

Handler først og overvejer bagefter (måske) Overvejer først og handler bagefter (måske)

Søger bredde i tilværelsen Søger dybde i tilværelsen

Introverte kan synes, at ekstroverte er
overfladiske

Ekstroverte kan synes, at introverte er uselskabelige

E I

Vurder din egen typologi

E IEkstrovert Introvert

Sansning Intuition

Tænkning Følen

Vurdering Opfattelse

S N

T F

J P
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En historie fra det virkelige liv……

Medarbejdersamtalen:

Den ekstroverte leder Karin skal have medarbejdersamtale med den 

introverte medarbejder Per. 

Karin indleder samtalen og stiller et spørgsmål, men Per nøler med at svare. 

Karin oplever tavsheden som trykkende, tager ordet med en reformulering 

og stiller samtidig et opfølgningsspørgsmål. Ny tavshed. Karin vrider sig i 

stolen og kommer med en ledende formulering: ”Ja, er du enig i, at….”, og får 

efter lidt tid et nølende, ”jooo….- fra Per. 

Resten af samtalen forløber ved, at Karin snakker det meste af tiden, kun 

afbrudt af et og andet ”joo…” eller ”jeg ved ikke helt….” fra Per.

Efter samtalen tænker en opgivende Karin, ” det er jo helt umuligt at få 

noget ud af ham!”, mens en frustreret Per tænker, ”hun tager jo ordet ud af 

munden på mig, hver gang jeg skal til at sige noget, det er jo umuligt at 

komme til!”

Ekstrovert (E) – Introvert (I)

En ekstrovert type
må over for en introvert:

• tolerere en vis periode af tavshed, 
inden der kommer et svar

• stille spørgsmål, bede den anden 
formulere sin mening

• holde sig tilbage og lytte uden at 
afbryde 

• forsøge at komme med oplæg og 
svar, der er velovervejet på forhånd

• om nødvendigt forklare behovet for 
at tale om eller diskutere en sag

En introvert type
må over for en ekstrovert:

• tolerere, at den anden taler, mens 
han eller hun tænker

• komme med løbende respons, 
verbalt eller nonverbalt

• forvente at blive afbrudt – og 
måske gøre opmærksom på det

• være åben over for oplæg og svar, 
der ikke er helt gennemtænkte

• om nødvendigt forklare behovet 
for at overveje en sag alene
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Opfattefunktionerne

• De fem sanser

• Enkeltheder

• Det, som er

• Sansekvalitet

• At indsamle data

• Her og nu

• Ét skridt ad gangen

• Bruger gerne kendte måder

• 6.sans, inspiration og 

indskydelser

• Mønstre og sammenhænge

• Muligheder

• Betydningskvalitet

• At tolke data

• Vil ændre, forbedre og 

udvikle

• Overblikket først

• Vil gerne lære nyt

Sansning IntuitionS N

Foretrukne samtaleemner

Foretrækker at tale om
praktiske og konkrete emner

Foretrækker at tale om 
teoretiske og abstrakte emner

Sansetyper Intuitionstyper NS
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Præsentation af et forslag

Præsenterer forslag metodisk, 
trin for trin

Taler om de enkelte 
elementer og dele

Præsenterer forslag som et 
helhedsbillede

Taler om mønstre 
og sammenhænge

Sansetyper Intuitionstyper NS

Opfattefunktionerne

Ser de enkelte stykker og dele Ser mønstre og sammenhænge

Foretrækker at arbejde praktisk og konkret Foretrækker at arbejde teoretisk og abstrakt

Tager tingene, som de er, og er optaget af nuet Optaget af, hvad tingene kan udvikle sig til

Starter ved begyndelsen, tager ét skridt ad gangen Hopper ind, hvor som helst, springer trin over

Arbejder helst konkret med delene for at opdage 
helheden

Studerer helheden for at finde ud af, hvordan de 
enkelte dele passer sammen

Foretrækker gennemprøvede procedurer Foretrækker ændringer og variation

S’erne kan opfattes som materialistiske og firkantede 
af N’ere

N’ere kan opfattes som flyvske og upraktiske 
drømmere af S’ere

Sansning IntuitionS N
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Abstrakt
Helhed og overblik
Uklarhed
Muligheder
Lære nyt
Fremtid

iNtuitionSansning

Konkret
Detalje
Klarhed
Realisme
Bruge det, man kan
Nutid

Hagbart og Skule
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Vurder din egen typologi

E IEkstrovert Introvert

Sansning Intuition

Tænkning Følen

Vurdering Opfattelse

S N

T F

J P

Sansetype(S) – Intuitionstype(N)

En sansetype må over for en 
intuitionstype :

• acceptere den andens associationer, 
abstraktioner og generaliseringer

• forsøge at være åben over for ideer, 
indfald og nye muligheder

• prøve at undgå meget detaljerede 
informationer og forklaringer

• prøve at se på helheden og det store 
perspektiv

• om nødvendigt forklare behovet for 
konkrete informationer om en sag

En intuitionstype må over for en 
sansetype :

• acceptere, at den anden går ned i 
detaljer og fokuserer på facts

• forsøge at holde sig til én ting ad 
gangen

• prøve at komme med detaljerede 
informationer og forklaringer

• lære at udtrykke sig konkret og 
henvise til konkrete erfaringer

• om nødvendigt forklare behovet for 
at se det større perspektiv i en sag
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En historie fra det virkelige liv …… om frimenighedspræsten

Jeg er præst i en frimenighedskirke. Præsten skal være den kreative kraft. 

Jeg er også en typisk sansetype (S) og jeg sprudler ikke altid af nye ideer. 

Tilbagemeldingerne jeg får, er alligevel, at jeg er en af de mest kreative 

præster nogen sinde.

Grunden til det er, at jeg inviterer menigheden til brainstorming. De, som 

melder sig til sådanne arrangementer, er nok i høj grad de intuitive (N). 

Vi bruger ca. 30-45 minutter til brainstorming. Før jeg lærte om typeteori, 

brød jeg ind, hver gang en ide kom op og ville vide, hvordan ideen skulle 

gennemføres. 

Resultatet blev relativt få ideer. I dag lader jeg de intuitive blomstre, ved at 

de får lov at kaste alle de ideer på bordet, de måtte ønske, uden at blive 

afbrudt. Når vi er færdige, kan jeg bruge min styrke som sansetype, nemlig 

ved at udvælge de ideer, der lader sig gennemføre. Jeg ser, at det er denne 

kombination, som har givet mig succes som leder.

Fokus på logisk og ulogisk
Objektiv
Tankesystem
Retfærdighed og regler
Hoved og intellekt

Tænketype

Fokus på rigtigt og forkert
Personlig
Værdisystem
Principper og værdimålestok
”Hjerte” og sjæl

Føletype

Vurdering/beslutninger
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Tænkning

Vurderefunktionerne

Træffer beslutninger ud fra objektiv analyse Træffer beslutninger ud fra subjektive værdier

Følger logik Følger egen overbevisning

Værdsætter sandhed og retfærdighed højt Værdsætter relationer og harmoni højt

Vurderer begivenheder udefra som tilskuer Vurderer begivenheder indefra som deltager

Stræber efter at bevare overblikket Stræber efter et personligt standpunkt

Optaget af, hvordan tingene hænger sammen Optaget at menneskets bevæggrunde

F’ere kan synes at T’ere er kritiske og negative
T’ere kan synes, at F’ere er ureflekterede og

følelsesladede

FølenT F

Argumentation

Tænketyper Føletyper

Argumenterer ud fra 

rationelle principper

Argumenterer ud fra 

rationelle værdier

“Fornuften siger 

klart, at .....”

” Det er jo logisk 

at….”

T F
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Reaktion på et forslag

”Hvad gør det ved os?”

Afprøver om forslaget kan 
opnå konsensus

Ønsker primært en harmonisk 
og venlig samtale om forslaget

”Hænger det logisk 
sammen?”

Afprøver forslaget med 
kritiske spørgsmål

Ønsker primært en klar og 
præcis samtale om forslaget

Tænketyper FøletyperT F

Vurderefunktionerne

• Klargør, udreder

• Tænker først, afgør evt. senere

• Analyserer, ræsonnerer

• Ser årsag og virkning

•

• Orden i tankesystem

• Saglig og neutral

• Utilbøjelig til personlig stillingtagen

• Afgør

• Afgør først, tænker evt. senere

• Tager stilling umiddelbart

• Det rigtige ud fra normer og 

værdier

• Orden i norm- og værdisystem

• Personlig involveret

• Utilbøjelig til analyse

Tænkning FølenFT
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Vurder din egen typologi

E IEkstrovert Introvert

Sansning Intuition

Tænkning Følen

Vurdering Opfattelse

S N

T F

J P

Tænketype (T) – Føletype (F)

En tænketype må over for en føletype :

• forsøge at etablere en god stemning 
omkring samtalen

• prøve at bløde en rent saglig stil op med 
en imødekommende udtryksform

• være opmærksom på mulige 
overensstemmende værdier – og 
formulere dem

• huske at udtrykke anerkendelse og ros, 
når det er begrundet

• være åben over for værdien af andet 
end rent logiske argumenter

• om nødvendigt forklare behovet for 
logisk argumentation og dokumentation

En føletype må over for en tænketype :

• acceptere den andens kontante stil og 
selv gå lige til sagen

• fokusere på det rent saglige indhold i 
samtalen og måske holde en vis distance

• argumentere logisk for sine synspunkter 
og forslag og påpege evt. 
uoverensstemmelser

• forstå at saglig uenighed ikke behøver at 
medføre en dårlig relation

• være åben over for, at den andens kritiske 
indstilling kan være værdifuld

• om nødvendigt forklare behovet for en 
venlig omgangstone
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At lege…….

Klarhed/retning
Mål
Handling - NU
Tid & tidsfrister
Afslutning/afklaring
Produkt

Informationsindsamling
Afsøgning
Fleksibilitet
Forandre planer
Spontanitet
Proces

J- vurderetype P- opfattetype

Organisering
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Reaktion på et forslag

J P

Vurderetyper Opfattetyper

”Lad os få truffet en 

beslutning”

Tilstræber entydige 

konklusioner

Foretrækker en målrettet 

diskussion

Beslutninger er endegyldige

”Lad os undersøge sagen”

Tilstræber nuanceret 

forståelse

Foretrækker en 

undersøgende samtale

Beslutninger er foreløbige

Vurderefunktionerne

Vurdering OpfattelseJ P

Foretrækker klare rammer og faste kategorier

Kan lide at afslutte sager

Foretrækker en organiseret livsstil

Kan lide orden og struktur

Kan lide at have styr på tingene

For P’ere kan J’ere synes krævende, stive og 
firkantede

Foretrækker frihed til at gå på opdagelse uden 
grænser

Kan lide at bevare muligheder åbne

Foretrækker en fleksibel livsstil

Kan lide at flyde med strømmen

Foretrækker at opleve tingen, som de kommer

For J’ere kan P’ere synes rodede, uorganiserede og 
uansvarlige
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Vurderetype (J) – Opfattetype (P)

En vurderetype må over for en 
opfattetype :

• lære at værdsætte en vis grad af 
spontanitet og mangel på struktur 

• være åben over for overraskende 
indfald og synsmåder

• prøve at være nærværende i 
samtalen som proces

• tolerere behovet for en åben og 
undersøgende dialog

• forstå, at fleksibilitet ikke 
nødvendigvis er ubeslutsomhed

• om nødvendigt forklare behovet for 
klare beslutninger og aftaler

En opfattetype må over for en 
vurderetype :

• lære at værdsætte en større grad af 
kontrol, målrettethed og struktur

• begrænse indfald og synsmåder til 
det rent nødvendige

• prøve at holde fokus på samtalens 
formål

• tolerere behovet for en målrettet 
samtale

• forstå, at beslutsomhed ikke 
nødvendigvis er brutalitet

• om nødvendigt forklare behovet for 
en åben og undersøgende dialog

Mads og Misse

Vi har ikke længere nogen 
spontanitet i vores liv.

Du har ret skat

Det sætter jeg lige på programmet 
lørdag eftermiddag

Familie kalender
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Bestemmelse af din typekode

E IEkstrovert
Får energi fra den

ydre verden

Introvert
Får energi fra den

indre verden

Sansning
Arbejder med

kendte facts

Intuition
Ser efter muligheder 

og sammenhænge

Tænkning
Baserer beslutninger 

på upersonlige analyser

og logik

Følen
Baserer beslutninger 

på personlige værdier

Vurdering
Foretrækker en 

planlagt, ordnet livsstil

Opfattelse
Foretrækker en fleksibel,

spontan livsstil

S N

T F

J Pmeget klar - klar - moderat - uklar uklar - moderat - klar - meget klar

1. Selvvurderings-type:

E eller I S eller N T eller F J eller P

2. Arbejdssituations--type:

3. Indikator-type:

4. Bedst passende type:

De 16 typer. Find din typeprofil.

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ
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Arbejds-, lærings- og lederstil 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Kontinuitet Visioner

Resultater Forandringer

Dialog 2 og 2

1. Hvilke styrker (gode egenskaber el. kompetencer) 
genkender du hos dig selv?

2. Hvor, eller hvordan, bruger du dine styrker som 
mentor?

3. Hvilket af de ”mulige udviklingspunkter” genkender 
du bedst?
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De 16 typers funktionshierarki

ISTJ
1. Sansning (Si)
2. Tænkning (Te)
3. Følen (Fi)
4. Intuition (Ne)

ISFJ
1. Sansning (Si)
2. Følen (Fe)
3. Tænkning (Ti)
4. Intuition (Ne)

INFJ
1. Intuition (Ni)
2. Følen (Fe)
3. Tænkning (Ti)
4. Sansning (Se)

INTJ
1. Intuition (Ni)
2. Tænkning (Te)
3. Følen (Fi)
4. Sansning (Se)

ISTP
1. Tænkning (Ti)
2. Sansning (Se)
3. Intuition (Ni)
4. Følen (Fe)

ISFP
1. Følen (Fi)
2. Sansning (Se)
3. Intuition (Ni)
4. Tænkning (Te)

INFP
1. Følen (Fi)
2. Intuition (Ne)
3. Sansning (Si)
4. Tænkning (Te)

INTP
1. Tænkning (Ti)
2. Intuition (Ne)
3. Sansning (Si)
4. Følen (Fe)

ESTP
1. Sansning (Se)
2. Tænkning (Ti)
3. Følen (Fe)
4. Intuition (Ni)

ESFP
1. Sansning (Se)
2. Følen (Fi)
3. Tænkning (Te)
4. Intuition (Ni)

ENFP
1. Intuition (Ne)
2. Følen (Fi)
3. Tænkning (Te)
4. Sansning (Si)

ENTP

1. Intuition (Ne)

2. Tænkning (Ti)

3. Følen (Fe)

4. Sansning (Si)

ESTJ
1. Tænkning (Te)
2. Sansning (Si)
3. Intuition (Ne)
4. Følen (Fi)

ESFJ
1. Følen (Fe)
2. Sansning (Si)
3. Intuition (Ne)
4. Tænkning (Ti)

ENFJ
1. Følen (Fe)
2. Intuition (Ni)
3. Sansning (Se)
4. Tænkning (Ti)

ENTJ
1. Tænkning (Te)
2. Intuition (Ni)
3. Sansning (Se)
4. Følen (Fi)

Funktionshierakiet

1. Dominant funktion

2. Støtte funktion

3. Tredje funktion
4. Undertrykt funktion

49

50



Metaforer for din typekode

ISTJ + ISFJ = Arkivskabet (introvert sansning)

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

• Det afprøvede er det sikre grundlag

• Fokus på opsparet erfaring, ting der er afprøvet og sket tidligere; nye tiltag bliver 

målt op i mod erfaringsgrundlaget og undersøgt m.h.b. på anvendelighed og 

realiteter

• Holder ofte den fastsatte kurs udadtil
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INFJ + INTJ = Den lysende pære (introvert intuition)

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

• Som udtryk for den lyse idé

• Fokus på koncepter og på at få ideer – som en indre proces. Udvikler altid men 

ikke altid synligt for omgivelserne; udefra kommende forslag og tiltag skal 

tilpasses ind i den kontekst, som personen har i sit indre

• Holder ellers ofte den fastsatte kurs udadtil

ISTP + INTP = Labyrinten (introvert tænkning)

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

• som udtryk for en analytisk proces, der lader ingen retning uprøvet

• fokus på undersøgelse og afprøvning af argumentationen som en indre proces. 

Følger ofte deres egen indre logik og kan til tider overraske omgivelserne med 

pludselige kommentarer, synspunkter eller beslutninger. Har ofte svært ved ydre 

systemer som de ikke kan se logikken i.

• kan virke fleksible grænsende til det holdningsløse udadtil – indtil de har analyseret 

færdigt, hvorefter de er meget konsekvente i deres holdning
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ISFP + INFP = Vulkanen (introvert føletype)

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

• som udtryk for meget stærke holdninger skjult af et tilsyneladende stille ydre

• fokus på egne indre værdier og personlige stillingtagen

• følger deres egen målestok for det, som de synes er acceptabelt  og rimeligt 

og kan derfor have svært ved at acceptere systemer og struktur, der 

forekommer dem urimelige. Fremstår ofte udadtil som afventende og 

undersøgende, men har ofte en klar mening i deres stille sind. 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

• som udtryk for at situationens realiteter er vigtige at tage med i betragtning

• fokus på konkrete observationer, på nuet og på det der sker i omgivelserne

• de tager bestik af de ting, der sker i situationen, og det giver ofte anledning 

til kursændring 

ESTP + ESFP = Radaren (ekstrovert sansning) 

55

56



ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

• som udtryk for at alt som udgangspunkt er muligt

• fokus på koncepter og på at få ideer – sætter ord på deres udvikling; 

scanner omgivelserne som de sansende, men går efter det 

begrebsmæssige snarere end det konkrete

• ændrer ofte kurs på basis af de muligheder, de bliver opmærksomme på i 

processen 

ENFP + ENTP = Korsvejen (ekstrovert intuition) 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

• som udtryk for en ofte klar og en smule overvældende argumentation

• fokus på at skabe klarhed og en ydre logisk struktur. Går hurtigt og 

beredvilligt ind i at diskutere præmisser og svage led i argumentationen. 

Udfordrer systemerne upfront og følger dem, hvis de kan følge 

argumentationen 

• fremstår ofte som særdeles konsekvente og målrettede i forhold til 

omgivelserne 

ESTJ + ENTJ = Tornadoen (ekstrovert tænkning) 
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ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

• som udtryk for det stærke ønske om overensstemmelsen mellem egne og 

omgivelsernes holdninger og værdier

• fokus på at skabe fælles holdninger og værdigrundlag og er ofte 

opmærksomme på de menneskelige relationer – på godt og ondt 

• fremtræder klare og tydelige i deres stillingtagen og vil ofte være med til at 

skabe retning samtidig med, at de har fokus på at få alle med 

ESFJ + ENFJ = Familieudflugten (ekstrovert føletype) 

Problemløsning i et team

S (ved)

Klarlægning af den konkrete virkelighed 

Hvordan manifesterer problemet sig

Observation - dataindsamling

N (kan)

Se helhed, sammenhænge

og løsningsmuligheder

T (vil)

Objektiv, analytisk og logisk

vurdering af løsningsforslag

Løser forslaget problemet ?

Konsekvensanalyse

F (gør)

På processiden: 

Bidrager til gruppens 

samarbejde ved at

forsøge at forene synspunkter

På indholdssiden:

Bidrager med personlige

vurderinger f.eks. vedrørende

menneskelige, etiske og moralske faktorer
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Fire kommunikationsstile

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

IS
Reflekterende realister
Indfaldsvinkel: Opgaven i fokus
Optaget af: Praktiske nyttehensyn
Grundtema: At skabe kontinuitet
Motto: ”Vi tager vare på det”

IN
Reflekterende fornyere 
Indfaldsvinkel: Visioner for fremtiden
Optaget af: Helheder og ideer
Grundtema: At skabe sammenhænge
Motto: ”Lad os se det på en ny måde”

ES
Handlingsorienterede realister
Indfaldsvinkel: Eksemplets magt
Optaget af: Håndfaste kendsgerninger
Grundtema: At skabe resultater
Motto: ”Vi får det til at fungere”

EN
Handlingsorienterede fornyere
Indfaldsvinkel: Vejrer nye muligheder
Optaget af: Dynamikken i systemet
Grundtema: At skabe forandring
Motto: ”Vi ændrer det”

Måden at introducere forandring til kvadranterne

IS

Relater det til hvad jeg ved

•Skal give praktisk mening for mig

•Skal forandres i et roligt tempo, skridt for skridt

•Skal være omhyggelig og opmærksom på detaljer

•Giv mig tid til at tænke over det

•Forandr kun ”måden vi gør ting på her” ud fra 

nødvendighed

IN

Relater det til nye teorier og koncepter

•Lad mig arbejde med forandring der har 

gennemslagskraft, specielt teoretisk og idemæssigt

•Bebyrd mig ikke med rutiner; lad mig forandre i mit 

eget tempo, hurtigt eller langsomt som jeg synes, jeg 

behøver det

•Lad mig bestemme min egen kvalitetskontrol og 

standard

•Lad mig arbejde med mine egne ideer

•Forandr ideerne og koncepterne

ES

Relater det til det arbejde jeg gør

•Vis mig de praktiske resultater, som en forandring vil 

bringe

•Tilbyd mig en stabil fremadskridende proces

•Vær realistisk med tidsplanen og forvent ikke for 

meget for hurtigt

•Lad mig se på det en ekstra gang med andre

•Vis mig at mit arbejde vil blive mere effektivt, hvis jeg 

ændrer det

EN

Relater det til foranderlige ting i min verden

•Udfordr min fantasi

•Minimer rutinen, maksimer variationen

•Lad mig arbejde med det brede fokus og overblikket 

over forandringen

•Lad mig brainstorme med andre og afprøve mine ideer 

for at se om de virker og hvordan folk reagerer på dem

•Lad mig prøve at forandre verden
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Væsentlige bidrag fra typerne:    

Arbejds-, lærings- og lederstil

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Kontinuitet Visioner

Resultater Forandringer

Lidt statistik

• Er det normalt?

• Hvor mange er ligesom jeg?

• Er der forskel på mænd og kvinder?
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Typefordeling: Alle Antal: 22.775

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

10,4% 6,5% 1,8% 1,8%

ISTP ISFP INFP INTP

3,2% 2,5% 3,9% 2,7%

ESTP ESFP ENFP ENTP

5,5% 5,4% 18,9% 9,6%

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

10,5% 7,7% 4,9% 4,5%

Typefordeling: Alle Antal: 22.775

• E: 67% I: 33%

• S: 52% N: 48%

• T: 48% F: 52%

• J: 48% P: 52%
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Den gode samtale –
som kan være svær, måske kræver mod af dig, men er nødvendig  

• Undskyldninger er der nok af…..for ikke at tage samtalen!

• Jeg vil så nødig såre….!

• Jeg ved ikke hvordan jeg skal få det sagt….!

• Det kan jo være at det går over….!

• Det nytter alligevel ikke noget….!

• Hvad vil du helst ….hvis det var dig selv?

• Måske har du prøvet……!
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Den kælling 

forstår bare ikke 

en fin 

hentydning….

God weekend, alle I skønne 

kolleger. Tak for endnu en 

fantastisk dag …

Afklaring af egen virkelighed 

2 og 2, med 5 minutter til hver: 

• Hvad er den svære samtale for dig ?

• Hvad er det sværeste ved den ?

• Har du konkrete eksempler ?

• Hvordan ser dine undskyldninger ud ? (for ikke at 
tage samtalen!)
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9 trin til at klare den svære samtale

Til inspiration…. 

Brug det som giver mening for dig! 

1. Forbered dig !!!

• Hvad er begrundelsen for samtalen? 
Find facts og kendsgerninger.

• Hvad skal du have sagt?
Hvad er det vigtigste du skal have sagt eller spurgt om i samtalen 

Drøft evt. formuleringer med kollega eller en anden

Hvad skal der til for at du kan sige at samtalen lykkedes?

• Overvej hvad du kan tilbyde af hjælp eller 
støtte
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2. Sæt dig i den andens sted

• Forestil dig at du er din mentee som har brug 
for hjælp

• Husk dig selv på at han/hun er i en situation 
som måske mest af alt har brug for en 
bekræftelse på at være god nok.

3. Giv udtryk for den andens betydning

• Jeg er glad for at have dig i virksomheden / 
som mentee

• Du gør et godt stykke arbejde…

• Du er god til …

• Jeg er glad for at arbejde sammen med dig..
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4. Sig dine konkrete observationer

• Du har været fraværende der og der…

• Din fraværsprocent er …

• Jeg har lagt mærke til at du hænger med 
hovedet …

• Du sagde ingenting ved mødet i går…

• Du gik tidligt den og den dag…

• Du klarer ikke dine opgaver sådan som jeg 
ønsker/forventer…(vær konkret)

5. Udtryk din ærlige bekymring

Fx Jeg bliver bekymret for….eller …

• Jeg tænker på om der er noget der går dig på…

• Jeg tænker på om du er vred over noget…

• Jeg tænker på om du har det godt…

• Jeg tænker på om du er utilfreds med at være 
her…
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6. Tilbyd din hjælp og støtte

Fx Du skal vide….

…at jeg meget gerne vil have lov at hjælpe dig…

… at vi har nogle muligheder som måske kan 
være til gavn for dig…

… at jeg er parat til at ……..

7. Lav en aftale om konkrete 
handlinger/forandringer
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8. Bekræft at han/hun er værdifuld for 
arbejdspladsen / for dig

Fx Det betyder meget for mig….

… at du trives her….

… at vi har et godt samarbejde…

… at du har lyst til at blive her…

Du betyder meget for 
afdelingen/arbejdspladsen…

Vi har brug for dig og dine kompetencer…. 

9. Lav evt. en aftale om opfølgning

Lad os mødes om 14 dage og tale om hvordan 
det er gået….
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Øvelse: Den gode samtale 

Ark med de 9 trin og træningsbeskrivelsen udleveres og gennemgås 

Ulve- og Girafsprog
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Ulvesprog

• Giver den anden ansvaret for sine 
følelser

• Bruger du-sprog

• Fokus på fejl og mangler, samt 
rigtigt og forkert

• Får andre til at handle ved at give 
dem skyld, skam og angst

• Vrede opfattes som retfærdig og 
giver ret til at straffe

• Sammenblander person og sag

Girafsprog

• Tager selv ansvaret for sine følelser

• Bruger jeg-sprog

• Fokus på følelser og behov

• Får andre til at handle ved at 
fremsætte anmodninger

• Vrede omformuleres til umødte 
behov og den tilhørende følelse

• Adskiller person og sag

Ulvesprog

• ”Det er ikke godt”

• ”Du skal ændre det og det”

• ”Du har en fejl her, og her….”

• ”Hvis det her skal ud til en kunde så 
skal det strammes op”

• ”En anden gang vil jeg ikke se så 
ufærdigt et produkt”

Girafsprog

• ”På mig virker det ikke godt”

• ”Jeg tror bedre, du kan opnå dit 
mål, hvis du ændrer det og det”

• ”Jeg hjælper dig gerne med at få 
ryddet ud i de småfejl, du har”

• ”Det er et godt udkast som kan blive 
endnu bedre næste gang”

• ”Du behøver ikke få min 
godkendelse så tidligt i forløbet… 
Jeg vil hellere se et mere færdigt 
produkt”
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Girafsproget…

• FAKTA

• FØLELSE

• BEHOV

• HANDLING

Du kom for sent til vores aftale i går og i onsdags…

…og det gør mig irriteret / vred

… så jeg kunne godt tænke mig at det ikke sker igen /  
…..at du ringer og giver mig besked næste gang

... kan vi aftale det? / …eller at næste gang vi skal 
mødes så ringer jeg til dig for at sikre mig at du 
kommer?

Konflikthåndtering
”Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du 

nogensinde har fortrudt.” 

Winston Churchill
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Definition fra Center for Konfliktløsning

"Konflikter er uoverensstemmelser, 

der indebærer spændinger i og  mellem mennesker.  

Uoverensstemmelser henviser til den sag, man er på kant om, 

mens spændinger henviser  til forholdet mellem de uenige.”

Hvad er en konflikt?

4 typer af konflikter

• Metodekonflikter
Handler om mål, midler, struktur og procedurer…..

• Ressourcekonflikter
Konkurrence om penge, tid, plads, materialer og personale

• Værdikonflikter
Handler om kultur, personlige værdier og holdninger.

• Personlige konflikter
Handler om identitet, selvværd, loyalitet, tillid og afvisning
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Øvelse
Sid for dig selv

• Tænk over en konflikt du har været i.

– Hvad handlede det om?

– Hvilke personer var involveret?

– Hvad skete der?

Tag en runde 

• Fortæl om jeres konflikt

• Vælg en af dem og beskriv den med 
nøgleord på en flipover

Reaktioner på konflikt
Følgende er typiske reaktioner hos 

mennesker der oplever konflikt:

GÅ 

Undviger eller flygter 

– tager maske på, undviger og/eller bøjer af, 

– glatter ud, fortrænger, bruger sarkasme, undskylder

SLÅ

Svarer aggressivt eller angriber

– Giver igen af samme mønt, 

– Truer, angriber, bruger fysisk eller psykisk vold, sarkasme

STÅ

Møder konflikten åbent – bevarer roen

– erkender uenigheden, undersøger og spørger og er tydelig i sproget
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Konflikttrappen

7. Polarisering 
der er ikke plads til os begge to

6. Åben fjendtlighed 
man er i vredens vold

5. Fjendebilleder 
modparten er jo forkastelig

4. Samtalen reduceres el. opgives
det nytter jo alligevel ikke

3. Problemet vokser  

nu er der meget i vejen

2.Personificering

det er den andens skyld

1. Uoverensstemmelse – fokus på 
sagen

vi finder enighed gennem dialog og 

meningsudveksling

Konfliktskyhedstrappen

5. Konflikten er blevet en stor del af 

adfærdsmønstret.  

4. Nu er man nødt til at tale med 

andre om det. Sladder. Man tester 

om man har fælles ”fjendebilleder” 

med andre. 

3. Konflikten optrappes i det stille. 

Hvor man før sagde ja, bliver det nej.

2. Man tolker den andens ord/ 

krops-sprog og danner sig sine 

fantasier – inden i sig selv. Man 

tvivler og diskuterer m sig selv, og 

konkluderer: Det er den anden det er 

galt med !

1. Sag og person stadig adskilt. Vi vil 

ikke det samme.
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Nedtrapning af 
konflikten

Bevar roen og hold dialogen i gang. 

Stil åbne spørgsmål som fx

➢ ”Jeg er usikker på, hvordan jeg skal forstå …”, 

➢ ”Kan du sige lidt mere om ...”, 

➢ ”Jeg bliver overrasket, når …”.

Kontroller egne følelser - og vis villighed til at tale problemet igennem. 

(Reflekter efterfølgende over de følelser, situationen vakte)  

Fremfør egne synspunkter i et neutralt tonefald 

- brug jeg-sætninger. 

Forsøg at løse uoverensstemmelsen - ved at finde løsninger, begge parter 

kan acceptere. 

Sproget er afgørende

Hvis man vil trappe en konflikt op, 
skal man:

• Gå efter at få ret

• Gå efter personen: ’Det er også bare dig, 
der...’

• Tale i ’du-form’

• Fokusere på de andres fejl og mangler

• Fokusere på det, der er sket tidligere

• Placere skyld

• Angribe, dømme og vurdere

• Belære

• Stille krav eller forsvare sig

• Generalisere (bruge ”altid” og ”aldrig”)

• Råbe og afbryde

• Bruge afvisende kropssprog: Se bort eller på 
uret, lægge armene over kors, pege 
anklagende…

Hvis man vil trappe en konflikt ned, 
skal man:

• Gå efter sagen, den konkrete handling

• Gå efter at løse konflikten

• Fokusere på fremtidige muligheder

• Prøve at nå til gensidig forståelse

• Tage ansvar

• Tale i ’jeg-form’ 

• Udforske sagen og den andens synspunkt

• Give plads til forskellighed

• Anmode eller ønske

• Konkretisere (give eksempler)

• Tale roligt og lytte til ende

• Bruge imødekommende kropssprog: Se på 
den anden, nikke anerkendende, holde 
armene åbne… 
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www.trapned.dk

En frivillig konfliktløsningsmetode hvor en eller 
flere upartiske personer hjælper parterne med 
at forhandle sig frem til en form dem 
tilfredsstillende løsning. 

Mægleren/mediatoren træffer ingen afgørelse
i sagen.

Mediation - konfliktmægling
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Mediation -
konfliktmægling

• Mediator =   konfliktmægler

• Betyder ”i midten”

• Hvad er en god konfliktmægler?

 God til at lytte

 Lader en tale ud

 Er god til at samarbejde

 Tager ikke parti

 Hjælper uden at 

bestemme

 Sladrer ikke

Eks. på konfliktløsning
1.  Direkte kontakt 

være enige om at være uenige

2. Acceptere forsøg på at løse op

træde 3 skridt tilbage, evt. en hjælper, tid, sted, regler

3. Begge får tid til:
at fortælle sin historie

at fremlægge sit standpunkt; ofte uforeneligt med modpartens

at udtrykke de følelser, der hører med til konflikten, fx vrede eller frygt

4. Finde hovedlinjerne 
formulere dem

5. Finde sine behov og interesser 

være enige om at være uenige

6. Finde løsninger

7. Sikre at begge er tilfredse

8. Helt konkrete aftaler 
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Snak sammen 

• Er der noget af teorien der kan bruges 
på den konflikt I har valgt?

• Hvilket og hvordan?

Hændelser/emner 
– og de bagvedliggende sårbarheder
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Eksempler på bagvedliggende 
sårbarheder

• Omsorg

• Anerkendelse 

• Tryghed 

• Respekt

• Tillid

• Selvstændighed

Hændelser/emner 
– og de bagvedliggende sårbarheder

2 og 2: 

Hvilke hændelser/emner 

skaber ofte konflikter 

hjemme hos dig (el. på 

arbejdet)
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Forudsætninger for god 
problemhåndtering

• At se problemet som et fælles tredje

• At forstå hinandens perspektiver

• At acceptere at man ikke behøver at være enige

• At acceptere at ikke alle problemer lader sig løse

Impuls/følelse

Konflikttrekanten. 

- en model til at give forståelse for, hvorledes konflikter håndteres intra-psykisk.

Angst, uro, 

ubehag
Forsvar

Udviklet af Menninger 1958

Grundfølelser:

Glæde, kærlighed, vrede, skyld, sorg, seksualitet

Blandingsfølelser:

Jalousi, frustration, skuffelse, bitterhed, had, m.fl.
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Frontallapsystemet

- tænkende 
(Neo-mammale hjerne)

Det limbiske system

- følende 
(Paleo-mammale hjerne)

Det autonome system  

- sansende

(Krybdyr-hjernen)

Den tredelte hjerne 
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Alle kender til angst

3 måder angsten viser sig i kroppen (kanaliseres)

1. Tværstribede muskulatur 

2. Glatte muskulatur

3. Kognitivt

Hvis du oplever et angstanfald hos en anden: Bevar 
roen, tal med rolig stemme, bliv sammen med den 
anden, læg ikke pres på, spørg: ”hvad har du brug 
for fra mig”

Nuzo "den Nærmeste Udviklings ZOne"

Definition:

Området mellem det du kan aktuelt, dvs. ens 

selvstændige handlekompetence og det du kan, 

når du er under vejledning af en voksen eller en 

mere kapabel samarbejdspartner.

Lev Vygotskij

Børn udfører lege i fantasien, der ligger ud over deres aktuelle 

udviklingstrin.

fx "far, mor og børn"

Lev Vygotskij hævder, at læring er en forløber for udvikling og at læring 

trækker udvikling med sig.

"Ingen tanke kan siges uden sprog, men en tanke kan godt være større 

og mere kompleks end man har sprog til".

NUZO
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