
Den målrettede
Træffe beslutninger
Planlægge
Styre processer
Fokus på målet
Resultatorienteret
Direkte
Utålmodig
Effektiv
Kontrol
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Jeg vil gerne være den der bestemmer i gruppearbejde

Jeg er god til at planlægge

Jeg laver lister over de ting, jeg skal nå

Jeg søger for at vi arbejder effektivt, når jeg er i grupper

Jeg kan godt lide når jeg er nået frem til et resultat

Jeg kan godt blive utålmodig, når nogen er langsomme

Jeg kan godt lide at vinde

Altid ofte    sjældent

Sæt cirkler 

I alt point:

2         1         0

2         1         0

2         1         0

2         1         0

2         1         0

2         1         0

2         1         0



Den kreative
Kommunikerende
Mange ideer
Legende og afprøvende
Hurtige beslutninger
Mange bolde i luften
Spontan
Begejstret
Udadvendt
Følelsesladet
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Jeg kan godt lide at have mange ting i gang på én gang

Jeg får mange nye ideer på ting, som jeg gerne vil prøve

Jeg elsker at lege og spille

Jeg kan godt lide, når tingene går lidt hurtigt

Jeg kan godt komme til at kede mig, hvis jeg skal sidde for længe over en 
opgave

Jeg snakker meget

Altid ofte    sjældent

Tæl sammen point:          x 2          x 1         x 0

I alt point:



Den Sociale
Tålmodig
Omsorgsfuld
Tænker på at få alle med
Tager de lange seje træk
Evne til at forstå andre mennesker
Imødekommende
Følsom
Indlevende
Harmonisøgende
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Jeg kan godt lide at arbejde i grupper

Jeg har det bedst, når alle andre også har det godt

Jeg tænker meget på hvordan andre har det

Jeg kan godt lide at forstå, hvorfor andre gør som de gør

Jeg hjælper gerne andre hvis jeg kan

Hvis nogen er uvenner vil jeg gerne hjælpe dem til at blive gode 
venner igen

Altid ofte    sjældent

Tæl sammen point:          x 2          x 1         x 0

I alt point:



Den analytiske
Forstå og skabe orden
Eksakt viden
Kategoriserer
”nørdet”
Velovervejet
Systematisk
Kritisk
Rationel
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Jeg foretrækker at have ro til at fordybe mig i mine opgaver

Jeg hjælper mine kammerater med at forstå opgaverne

Jeg tror, at nogen synes jeg er lidt nørdet

Jeg kan godt lide at der er en logisk forklaring på tingene

Jeg tænker meget over tingene

Jeg arbejder meget systematisk 

Jeg passer mine ting og afleverer mine opgaver til tiden

Altid ofte    sjældent

Tæl sammen point:          x 2          x 1         x 0

I alt point:


