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Hvorfor KUPP?

Som student har du mange valg:
Fag, velge mellom tilbud, 
studieteknikk, velge venner, …

Det viktigste vi kan gjøre er å …



Hvorfor KUPP?

Sette deg i bedre stand til å ta valg
som er gode for deg selv og dine omgivelser



Hvorfor KUPP?

Bedre valg:
Gjør deg til en bedre student
Du fungerer bedre med andre 
Det er gøy!



Hvordan?

Forstå deg selv
Forstå andre
Forstå din egen kultur
Forstå andres kultur

Studietiden er en fantastisk læringsarena!!



Figur 5.8: Ulike kvalifikasjoners viktighet for ansettelse – alle arbeidsgivere, 

(gjennomsnitt på skala fra 1 til 5) 
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Kilde: ideas2evidence, Arbeidsgiverundersøkelsen 

 
Figur 5.9 viser at de vurderinger som blir gjort ved ansettelser av høyere utdannet 

arbeidskraft ikke varierer så mye mellom offentlig og privat sektor, om vi ser bort fra at 

de offentlige arbeidsgiverne har en tendens til å vektlegge mer eller mindre alle 

kvalifikasjoner noe tyngre enn private arbeidsgivere. Av 11 egenskaper er det kun evne 

til å arbeide under press og analytiske ferdigheter som er mer vektlagt i privat sektor. De 

største avvikene mellom sektorene finner vi i vurderingen av viktigheten til faglig og 

teoretisk kunnskap og formidlingsevne som blir sterkere vektlagt blant offentlige 

arbeidsgivere enn av private.  

Figur 5.9: Ulike kvalifikasjoners viktighet for ansettelse, etter sektor (gjennomsnitt på 

skala fra 1 til 5) 
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Det er nyttig også



Egenutvikling

Ikke fokuser for mye på matnyttig 
kompetansebygging

Fokuser på positiv utvikling av deg selv

Ditt viktigste og morsomste forskningsprosjekt!



Du og jeg

Alle tenker og handler som meg?
På seg selv kjenner man ingen andre?



Hva skjer i kveld?

Hva er personlighet?
Tanker, følelser og handlinger

Hva er din personlighet?
Produkt av arv og miljø



Grunnlag

Du har et enestående potensiale!
Ingen personlighet er ‘bedre’ enn noen 
annen, forskjellighet er bra!



Personlighet

Mange ulike modeller
Mange modeller er opptatt av hvor 
dominerende en type er, eller hvor 
nevrotisk …
Myers-Briggs er en positiv modell der 
ingen personlighet er ‘bedre’ enn en 
annen



Carl Jung

Sveitsisk, 1875–1961

Samarbeidet med Freud

Grunnla analytisk 
psykologi

Introduserte begreper som 
ekstrovert/introvert, 
arketyper, …

Psychological Types (1923)

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Types
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Types


Myers-Briggs

Katharine Briggs 

Amerikansk 
(1875-1968)

Utviklet en enkel 
personlighetsteori

Da Jungs bok kom i 
1923 baserte hun sitt 
arbeid på hans teori

Isabel Briggs Myers

Amerikansk 
(1897-1980)

Arbeidet med sin mor

Utviklet det første 
spørreskjemaet i 1942



Myers-Briggs Type Indicator

Beskyttet spørreskjema med 
skåringsalgoritme
Tas av 2 000 000 mennesker hvert år
Forsøker å kartlegge preferanser
Det er du som best kan avgjøre hva som 
er dine preferanser og dermed din type



MBTI oversikt

En MBTI-type består av fire bokstavpar:
E/I, N/S, T/F, J/P
Gir opphav til 16 ulike typer
Gir språk for å snakke om personlighet 
og forskjellighet



MBTI oversikt

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ



Preferanser

MBTI forsøker å gi en indikasjon på dine 
preferanser
Foretrukken adferd
Alle benytter alle preferanser
Tallverdien angir sikkerhet
Åpner for muligheter, ikke begrensninger 



Min score hos Human metrics

HUMANMETRICS

Jung Typology Test™ 

Home 

Jung Marriage Test™ 

Try free demo 

Entrepreneur Test
for Small Business 

 
Try free demo 

Risk Attitudes
Profiler™ 

Try free demo 
Risk profiles of famous personalities

Visionary Test 

 

Assertiveness Test 

You haven't answered one question. The reliability of results has
decreased. Would you like to answer this question then click
'Back' button on your browser. Answer this question and press
'Score It' button again.

Your Type is 
INTJ

Introverted Intuitive Thinking Judging
Strength of the preferences %
44 88 12 39

INTJ type description by D.Keirsey

INTJ Identify Your Career with Jung Career Indicator™ 
    

INTJ Famous Personalities 
INTJ type description by J. Butt and M.M. Heiss

Qualitative analysis of your type formula

 You are:

moderately expressed introvert
very expressed intuitive personality
slightly expressed thinking personality
moderately expressed judging personality

To save the test result click "File" on the browser's top
menu and select "Save As". 

Those who take this test also take tests

Jung Marriage Test™
Write down your and your partner type formulae,
the strength of the preferences shown above and
then discover couple's compatibility in Jung
Marriage Test. 

Risk Attitudes Profiler™ 
Why troubles stick to you? Can you control the
fortune? How to succeed from optimal realization of
your risk type. 

Entrepreneur Test 
Want to be your own boss? Find out the most



Min score på offisiell MBTI
Myers-Briggs Type Indicator

®

Profil Europeisk versjon

KNUT MØRKEN / INTJ

13 juli, 2012

Klarhet i rapporterte preferanser: INTJ

Ekstroversjon E

Sansning S

Tenkning T

Avgjørelse J

I Introversjon

N Intuisjon

F Følelse

P Oppfattelse

Meget klar Klar Moderat Noe Noe Moderat Klar Meget klar

70            60           50            40            30            20            10             0              10            20            30           40            50            60            70

21

35

27

23

PCI resultater Introversjon 21     Intuisjon 35     Tenkning 27     Avgjørelse 23

Den som administrerte MBTI for deg, kan gi deg mer innsikt i dine profilresultater og utdype  
typebeskrivelsen i diagrammet nedenfor. Virker det som om beskrivelsen av din rapporterte type passer 
deg? Mange mennesker finner at deres MBTI-resultater beskriver dem godt. For andre kan endringen av 
en bokstav eller to, hjelpe dem med å finne en MBTI-type som mer nøyaktig fanger deres personlighet. 
Dersom du føler at egenskapene ikke passer deg helt, kan personen som administrerte MBTI for deg 
hjelpe deg med å identifisere en type som passer bedre.

Typebeskrivelse: INTJ

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

· Innsiktsfull, konseptuell og kreativ
· Rasjonell, upartisk og objektivt kritisk
· Vil trolig å ha en klar visjon om fremtidige muligheter
· Vil sannsynligvis trives med komplekse utfordringer
· Vil trolig verdsette kunnskap og kompetanse; sette høye standarder 

for seg selv og andre
· Selvstendig; stoler mer på egne vurderinger og oppfatninger enn 

andres
· Vanligvis oppfattet av andre som privat, reservert og vanskelig å 

komme innpå

Hver type, eller kombinasjon av preferanser, har en tendens til å karakteriseres av egne interesser, verdier 
og unike talenter. Uansett hvilken preferanser du har, kan du også benytte atferd som er karakteristisk 
for den motsatte preferansen. For en mer utfyllende diskusjon av de seksten typene og tilleggsemner som 
karrierevalg, relasjoner og problemløsning, se Introduksjon til Type® heftet av Isabel Briggs Myers (1998) 
eller Gifts Differing av Isabel Briggs Myers med Peter B. Myers (1995). Disse publikasjonene og mange 
andre, hjelper deg med å forstå din personlighetstype og er tilgjengelig fra OPP Ltd.

OPP, LTD.

+44 (0) 1865 404500
www.opp.eu.com

Myers-Briggs Type Indicator®Step I Profile Copyright 2009 ved Peter B. Myers og Katharine D. Myers.  Alle rettigheter forbeholdt. Bortsett fra i forbindelse med OPP 
Ltds elektroniske testtjeneste, skal ingen deler av denne publikasjonen reproduseres, lagres for gjenhenting eller overføres til andre; uansett form eller medium, 
hverken elektronisk, mekanisk eller ved kopiering eller opptak av noe slag uten skriftlig tillatelse fra CPP, Inc.  Denne publikasjonen kan ikke selges videre, leies ut, 
lånes bort, leases, byttes bort eller på annen måte gjøres tilgjengelig for en tredje part.  Hverken kjøper eller andre som benytter testen, som er ansatt eller på annen 
måte har kontakt med kjøper, kan virke som agent eller distribusjonskanal for denne publikasjonen.  MBTI, Myers-Briggs typeindikator og MBTI-logoen er registrerte 
varemerker tilhørende MBTI Trust.  CPPs logo er et registrert varemerke tilhørende CPP, Inc. OPP Ltd har lisens til å bruke dette varemerke i Europa. Distribuert under 
lisens fra utgiveren, CPP, Inc., USA.



Skjematisk

E I

S N

T F

J P



Preferanser

Skriv navnet ditt
Skriv navnet ditt med den andre hånda



E–I, ekstrovert-introvert

Henter du energi fra:
E: Engasjement i den ytre verden
I: Engasjement i den indre verden



E–I, ekstrovert-introvert

Snakke gjennom problem eller tenke 
gjennom?
Arbeide alene eller med andre?
Lade batteriene alene eller med 
andre?



S–N, Sansning – iNtuisjon

Innhenting av informasjon:
S: Spesifikk, her og nå informasjon
N: Fokuserer på mønstre, betydning 
og assosiasjon 



S–N, Sansning – iNtuisjon

Innfall og intuisjon eller fakta?
Liker du forandring?
Foretrekker du teori eller å løse 
oppgaver (anvendelser)?
Fakta eller overordnede prinsipper?



T–F, Tenkning – Følelse

Tar beslutninger basert på:
T: Logikk og analyse, stille seg 
utenfor situasjonen
F: Vurderer situasjon fra egne verdier, 
forsøker å sette seg inn i andres 
situasjon



T–F, Tenkning – Følelse

Hjelper du praktisk eller trøster du?
Vil du bli verdsatt for medmenneske-
lighet eller for å ha gjort en god jobb?
Hva er ditt bidrag når en gruppe skal 
ta en beslutning?
Hvordan opplever du konflikter?



J–P, avgjørelse – oppfattelse

Forholder seg til den ytre verden ved å:
J: Avslutte ting, få orden på den ytre 
verden
P: Samle informasjon og undersøke 
omverdenen



J–P, avgjørelse – oppfattelse

I siste liten eller i god tid?
Planlegger du ferie eller ‘skjer den’?
Hvordan ser klesskapet ditt ut?
Hva synes du om struktur og rutine?



Min score på offisiell MBTI
Myers-Briggs Type Indicator
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Profil Europeisk versjon

KNUT MØRKEN / INTJ

13 juli, 2012

Klarhet i rapporterte preferanser: INTJ

Ekstroversjon E

Sansning S

Tenkning T

Avgjørelse J

I Introversjon

N Intuisjon

F Følelse

P Oppfattelse

Meget klar Klar Moderat Noe Noe Moderat Klar Meget klar

70            60           50            40            30            20            10             0              10            20            30           40            50            60            70

21

35

27

23

PCI resultater Introversjon 21     Intuisjon 35     Tenkning 27     Avgjørelse 23

Den som administrerte MBTI for deg, kan gi deg mer innsikt i dine profilresultater og utdype  
typebeskrivelsen i diagrammet nedenfor. Virker det som om beskrivelsen av din rapporterte type passer 
deg? Mange mennesker finner at deres MBTI-resultater beskriver dem godt. For andre kan endringen av 
en bokstav eller to, hjelpe dem med å finne en MBTI-type som mer nøyaktig fanger deres personlighet. 
Dersom du føler at egenskapene ikke passer deg helt, kan personen som administrerte MBTI for deg 
hjelpe deg med å identifisere en type som passer bedre.
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Hver type, eller kombinasjon av preferanser, har en tendens til å karakteriseres av egne interesser, verdier 
og unike talenter. Uansett hvilken preferanser du har, kan du også benytte atferd som er karakteristisk 
for den motsatte preferansen. For en mer utfyllende diskusjon av de seksten typene og tilleggsemner som 
karrierevalg, relasjoner og problemløsning, se Introduksjon til Type® heftet av Isabel Briggs Myers (1998) 
eller Gifts Differing av Isabel Briggs Myers med Peter B. Myers (1995). Disse publikasjonene og mange 
andre, hjelper deg med å forstå din personlighetstype og er tilgjengelig fra OPP Ltd.

OPP, LTD.

+44 (0) 1865 404500
www.opp.eu.com

Myers-Briggs Type Indicator®Step I Profile Copyright 2009 ved Peter B. Myers og Katharine D. Myers.  Alle rettigheter forbeholdt. Bortsett fra i forbindelse med OPP 
Ltds elektroniske testtjeneste, skal ingen deler av denne publikasjonen reproduseres, lagres for gjenhenting eller overføres til andre; uansett form eller medium, 
hverken elektronisk, mekanisk eller ved kopiering eller opptak av noe slag uten skriftlig tillatelse fra CPP, Inc.  Denne publikasjonen kan ikke selges videre, leies ut, 
lånes bort, leases, byttes bort eller på annen måte gjøres tilgjengelig for en tredje part.  Hverken kjøper eller andre som benytter testen, som er ansatt eller på annen 
måte har kontakt med kjøper, kan virke som agent eller distribusjonskanal for denne publikasjonen.  MBTI, Myers-Briggs typeindikator og MBTI-logoen er registrerte 
varemerker tilhørende MBTI Trust.  CPPs logo er et registrert varemerke tilhørende CPP, Inc. OPP Ltd har lisens til å bruke dette varemerke i Europa. Distribuert under 
lisens fra utgiveren, CPP, Inc., USA.



Bruke MBTI

Bruk dine sterke preferanser
Vær oppmerksom på dine svake 
preferanser

Tren dem opp
Samarbeid med andre

Bevissthet!!



Bruke MBTI

Tenk litt over hvordan du studerer og 
lærer
Hvordan du løser oppgaver
Gi hverandre kommentarer
Bevissthet



Neste tenketorsdag

Sansynligvis torsdag 18/10
Tema: Jobbe med andre



Husk!

Bli stadig bedre til å ta valg
som er gode for deg selv og dine omgivelser

Andre tenker og handler ikke som deg


