
Hvem er jeg? 
Og hvordan påvirker det min tid i gymnasiet?



Introverte og ekstroverte personlighedstyper

• Fordi det har at gøre med 
• Hvordan mennesker reagerer på nyt – fx at begynde i studieretningsklassen
• Hvordan man arbejder sammen med andre, og hvordan man har det med det

• Formålet er, at I 
• Skal lære jer selv bedre at kende, så I bedre kan lære – selv og sammen med 
andre



Introverte og ekstroverte personlighedstræk

• Er medfødte og kan kun i nogen grad ændre sig over tid. Men det er 
ikke en skæbne, som man nødvendigvis må underkaste sig

• At være introvert og ekstrovert handler om:
• hvordan man reagerer på nye ting
• hvordan man får ny energi
• hvordan man foretrækker at være sammen med andre



Individuel øvelse

Hvordan vil du helst tilbringe fredag aften?
I) Sammen med relativt få mennesker, du kender godt,  under forhold hvor 
der  er mulighed for at tale sammen eller 
E) med en vild fest på diskotek.

Hvor vil du helst holde ferie?
I) Et sted du kender godt eller
E) Et helt nyt sted.

Hvordan vil du helst lave lektier?
I) Sidde for dig selv, evt. med musik eller 
E) være i et lokale, hvor der er andre mennesker (men stadig arbejdsro).



Individuel test

• Er du introvert eller ekstrovert



Er ofte åbne, snakkesalige,
nemme at lære at kende

Er ofte reserverede, stille,
vanskelige at lære at kende

Extroverte E

Introverte I

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



Extroverte E

Introverte I

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

Lader op alene og 
henter energi i 
eget selskab.

Handler/taler først og overvejer
bagefter (måske)

Overvejer først og handler/taler
bagefter (måske)

Søger bredde 
i tilværelsen

Søger dybde 
i tilværelsen

Introverte kan synes, at 
extroverte er overfladiske

Extroverte kan synes, at
introverte er uselskabelige



Praktisk øvelse

• Personlighedstræk er ikke et enten eller. Man kan sagtens befinde sig 
midt imellem.

• Dan en linje, hvor den mest ekstroverte står ved vinduet og de mest 
introverte ved døren. Placer jer på linjen, hvor I synes det passer 
bedst til jer.



Ekstroverte 1g’ere

• Oplevelse: Synes, det er rart at starte på noget nyt, så gymnasiestarten er
en god udfordring. Det skyldes bl.a. at de får energi i samværet med andre. 

• Fordel: Har let ved at vænne sig til det nye og ved at lære mange at kende.

• Udfordring: At fordybe sig over tid og at sidde selv og lave lektier i stedet
for at hænge ud med vennerne. 

• Hjælp: Sæt meget bevidst tid af til fordybelse, og øv dig i at trænge ind i et 
emne. Sluk for kontakten til verden. Søg selskab med introverte, der netop
har talent for fordybelse. 



Introverte 1g’ere

• Oplevelse: Det er overvældende med alt det nye. Man går træt og måske også trist hjem.

• Fordel: har let ved at fordybe sig. Det er der brug for i gymnasiet.

• Udfordring: At vænne sig til alt det nye uden at komme til at tro, at der er noget i vejen
med jer. Hvis man er udmattet og trist, når man går hjem efter en dag på gym, så er det 
ikke nødvendigvis, fordi der er noget i vejen med hverken at gå på gymnasiet, med dem I 
går sammen med eller med jer. Det er sandsynligvis, fordi det at begynde på/vænne sig 
til noget nyt er hårdt arbejde for jer. 

• Hjælp: Læg især mærke til, hvad I har lyst til at gøre, når I skal slappe af. Tag jer tid til at 
være alene, hvis det er det, I har mest lyst til. Også selvom det ikke er sejt. Søg selskab
med ekstroverte, der har talent for hurtigt at skabe nye kontakter. 



Gruppearbejde: Gode råd om hvordan man 
får gruppearbejde til at fungere
• Diskuter hvilke fordele og udfordringer, der er ved at være 
henholdsvis introvert og ekstrovert, når man skal lave gruppearbejde

• Lav to gode råd til hjælp til den introverte og til gruppen
• Lav to gode råd til hjælp til den ekstroverte og til gruppen



Tænker du i helheder eller detaljer?
Detaljeeleven Helhedseleven
Eleven foretrækker:

at have orden i sine ting
at komme hurtigt i gang med sine opgaver
at få stoffet gennemgået trin for trin og få
afsluttet én ting ad gangen

Eleven foretrækker:

at starte med at få overblik over hele 
opgaven
at arbejde med mange opgaver samtidig
at følge sin intuition ved opgaveløsning

Eleven er god til:

• at planlægge
• at læse hurtigt
• at huske facts og navne
• at løse logiske opgaver

Eleven er god til:

at skabe indre billeder af det, han læser
at koncentrere sig om flere opgaver samtidig
at finde på alternative løsningsforslag



Gruppearbejde: Gode råd om hvordan man 
får gruppearbejde til at fungere
• Diskuter hvilke fordele og udfordringer, der er ved at være 
henholdsvis introvert og ekstrovert, og helheds‐ eller 
detaljeorienteret, når man skal lave gruppearbejde.

• Lav to gode råd til hjælp til den introverte og til gruppen
• Lav to gode råd til hjælp til den ekstroverte og til gruppen
• Lav to gode råd til den helhedsorienterede elev og til gruppen
• Lav to gode råd til den detaljeorienterede elev og til gruppen



Reflektion

• Tænk over, hvordan gruppearbejdet fungerede. Overvej:
• Talte alle lige meget? Var det godt eller skidt? Hvorfor?
• Var der én/nogle få, der tog føringen? Var det godt eller skidt? Hvorfor?
• Var der nogle, der ikke sagde ret meget? Var det godt eller skidt? Hvorfor?
• Hvordan nåede I frem til svarerne? Var det en tilfredsstillende måde? 
Hvorfor? 

• Svarer dette gruppearbejde til de andre erfaringer, I har med at arbejde i 
grupper? Er det godt eller skidt? Hvorfor?

• Klassesamtale


