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Myers Briggs – type indikator
• Ikke en beskrivelse af hvem du er, heller ikke nødvendigvis hvad du er god til 

• En indikation af hvordan ”dit system” fungerer

– Hvordan du opfatter verden og vurderer situationer

– Hvad der er afgørende i forhold til at tage beslutninger og prioritere

– Hvordan du foretrækker at arbejde og hvile

• Et hint til at forstå dig selv og dine styrker

– hvordan du bedst kan indgå i samspil og samarbejde med andre

• …og lidt præget af din erfaring og de mennesker du omgås  



4 ordpar på et kontinuum

Ekstrovert Introvert

Sansning iNtuition

Tænkning Følen

Vurderende (J) Opfattende (P)



Hvor henter du din energi?

Ved at være sammen med andre 

Ved at gøre ting og tale

Ved at være alene

Ved at tænke og reflektere 

Ekstrovert Introvert



De 4 redskaber, som vi alle har
Sansning 
De 5 sanser 

Fakta og detaljer

Konkret virkelighed – nu og her

Realistiske og praktiske løsninger

Tænkning
Analyserer

Logik og objektive kriterier

Principper og økonomiske facts

Overvejer grundigt

Intuition 
”Den 6. sans”

Det store billede

Muligheder  fremtid

Abstrakt - drømme 

Følen
Sympatiserer

Subjektiv ”mavefornemmelse”

Menneskers behov og relationer

Træffer hurtig beslutning, kan ændre den 

Hvordan indsamler du informationer?

Hvordan træffer du beslutninger?



Din foretrukne livsstil…

– Kan lide at organisere og planlægge
– Fokus på beslutninger og resultater
– Kan lide at afslutte opgaver før man går 

videre med en ny

– Kan lide det spontane og holde døre åbne
– Fokus på informationer og muligheder
– Skifter mellem opgaver

Vurderende (J) Opfattende (P)



Hvad skal jeg bruge det til?

• Kend din sti – dit mødested med Jesus 

• Kend din plads
– Kristi legeme har mange forskellige lemmer - en hjælp til at finde din 

plads 

• Kend dig selv – og dine relationer – bedre
– Give plads til hinanden 

– Værdsæt hinandens styrker

– Bær over med hinandens svagheder



Hvad ville du undvære, hvis du skulle holde en fest?

1. Behovsafdækning og Værdiafklaring? (F)

2. Vision og Involvering? (N)

3. Analyse og Organisering? (T)

4. Produktion og Finish/vedligehold? (S)


