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Følere er fra Venus og Tænkere er fra Mars 
 

Hvor hører du, dine kolleger, din arbejdsplads til? 

 
'Han er for det meste hjælpsom, hensynsfuld og venlig - og kollegerne er generelt glade for 

ham, men han tager alting så forfærdeligt personligt og hvis man kritisere en af hans opgaver, 

bliver han ofte stødt'. 

 

'Han er utroligt regulær men virker også konfronterende, og han er bestemt ikke bange for at 

kalde en spade for en spade’ eller for at sige, når noget ikke virker.  

Man er således ikke i tvivl om, hvor man har ham, men han kan komme til at træde på andre' 

 

Ovennævnte udsagn handler om personer med 2 meget forskellige typetræk, nemlig Følen og 

Tænkning. Disse typetræk kan give anledning til misforståelser mellem mennesker med hen-

holdsvis det ene og det andet typetræk – Følere og Tænkere. 

 

Indhold på Inspirationsmødet 
På inspirationsmødet bliver deltagerne introduceret for, hvad der karakteriserer henholdsvis 

Følere og Tænkere som beskrevet i typologiens univers. Vi ser på, hvordan vi lærer vi af hin-

anden og af hinandens styrker, og ikke mindst hvordan vi takler hinanden og dermed forhå-

bentligt undgår misforståelser og i værste fald konflikter. 

 

Deltagerne får således en bedre forståelse for kolleger, samarbejdspartnere og kunder og går 

fra mødet med et godt redskab til at fremme relationerne mellem Tænkere og Følere.  

 

I kan lide at tage nøgternt og klart på tingene, I er rigtigt gode til at analysereproblemerne 

objektivt og logisk og I påpeger gerne de ting, der ikke virker - men hvordan har I det med at 

fornemme andres behov’ 

 

’I har fokus på at rose det, som er godt. Ligeledes er I gode til at skabe harmoni, trivsel og 

fælles værdier - men hvordan har I det når I skal være barske og kontante?’ 

 
Vi introducerer også begrebet Tænker- og Føler- kulturer, organisationer og virksomheder og 

ser på, hvad det kan betyde for den enkelte arbejdsplads og for medarbejderne. Hvordan ar-

bejder man med virksomhedskulturen til glæde for alle. 

 

Varighed  
2 timer 

 

Datoer og Sted:   
Efter aftale. 
 

Underviser:  
Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag. og har sup-

pleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser.  

Anne er certificeret i MBTI I og II og i JTI, hvor Tænker- og Føler- præferencen er centrale 

typetræk. I oplægget bruger Anne således teorien bag tænker- og føler-verdenen kombineret 

med 20 års erfaring med individuelle test-samtaler og undervisning. Anne har skrevet flere 

artikler om emnet herunder: ’Følere er fra Venus og Tænkere er fra Mars’  
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Pris 
10000 kr. ekskl. moms og udgifter til transport.  

 
Kontakt 
For yderligere oplysninger, kontakt Anne på telefon 30485590 eller på mail att@teglkamp.dk 
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