
Kend dig selv!
- arbejd i teams



Program

- Velkomst
- Persontyper
- Find jeres type
- Gruppearbejde: Opgave for Odense 
Letbane og arbejde med typerne
- Refleksioner



Forskellige roller

Mange typer / Mange talenter!



Fokus på mennesker

Deltagende Styrende

Fokus på opgaven

Grundtanken i en typologi





Den sociale





Den kreative





Den målrettede





Den analytiske





Hvad bruger man det til?

Teamsammensætning
Forståelse for hinanden

Teamudvikling





Selvtest

Udfyld kortene

Tæl sammen

Læg kortene i 
rækkefølge

Tænk over, om du 
er enig!



Snak i grupperne
Læg jeres kort i rækkefølge.

- Hvordan ser gruppen ud?
- Mangler I en eller flere farver?
- Er der flere, som har den samme farve?
- Hvad skal I være opmærksomme på?



Ansæt medarbejdere

Hvilke medarbejdere er der behov for at ansætte 
i Odense Letbane?

Lav en liste over jobfunktioner



Teamroller

Hvordan passer de fire typer 
ind i de forskellige jobs?



Hvordan fungerer jeres 
gruppe

- Hvem tager styringen?
- Hvem sørger for at I er 
grundige?
- Hvem får mange ideer?
- Hvem sørger for at I har det 
rart sammen?



Kommunikation til 
typerne

Reklame for Letbanen
Argumenter til forskellige typer.

Hvad er det for information, de skal have for at tage 
letbanen.



Hvad skal man sige for at få
Den kreative
Den analytiske
Den sociale 
Den målrettede
til at bruge Letbanen

Find argumenter til forskellige typer





Refleksion i gruppen

- Har kortene passet med jeres roller? 
- Hvad kan I bruge det til, at kende jeres 
egen type? 
- Hvad kan I bruge det til, at kende 

gruppemedlemmers type? 



Afrunding



Afslutning

- Hvad kan I bruge jeres nye viden om 
typer til hjemme på skolen?



TIMEOUT – din rolle

- Hvordan er min egen naturlige rolle i 
løsningen af denne opgave
- Hvilken type er jeg mest nu – i denne 
gruppe?
- Bliver min rolle påvirket af, hvordan de 
andre i gruppen er?
- Er det noget, jeg gerne vil gøre mere –
eller en rolle, jeg hellere vil have?
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