
 
 

 

 
 

 
 

	  
Fokusprofil	  
	  
Fokusprofilen	   indeholder	   fire	   farver,	  og	  hver	  person	  besidder	  hver	   farve	   i	  højere	  eller	  
lavere	  grad.	  
	  
Den	  blå:	  
Den	  blå	  er	  den	  sociale	  type.	  Han/hun	  er	  godt	  til	  at	  lytte	  efter	  de	  andre	  og	  er	  opmærksom	  
på,	  hvordan	  andre	  har	  det.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  den	  blå	  type,	  at	  alle	  har	  det	  godt,	  og	  at	  man	  
har	  det	  hyggeligt	  og	  sjovt	  med	  hinanden.	  Den	  blå	  type	  er	  god	  i	  klassen,	  fordi	  han/hun	  kan	  
skabe	  god	  stemning,	  og	  få	  folk	  til	  at	  hygge	  sig	  og	  nyde	  hinandens	  selskab.	  Men	  den	  blå	  
type	  kan	  også	  nogle	  gang	  fokusere	  lidt	  for	  meget	  på	  hygge,	  så	  der	  ikke	  bliver	  lavet	  så	  meget	  
i	  ens	  gruppe,	  i	  skolen	  eller	  til	  sporten.	  Det	  kan	  frustrere	  dem	  i	  gruppen	  der	  er	  meget	  fagligt	  
ambitiøse.	  
	  
Den	  grønne:	  
Den	  grønne	  er	  den	  kreative	  type.	  Han/hun	  kan	  godt	  lide	  at	  tænke	  kreativt,	  og	  kan	  finde	  
løsninger,	  som	  ingen	  andre	  havde	  set.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  den	  grønne	  type,	  at	  han/hun	  er	  
inspireret,	  og	  at	  han/hun	  får	  lov	  til	  at	  udfolde	  sig	  på	  sin	  egen	  måde.	  Den	  grønne	  type	  er	  
god,	  fordi	  han/hun	  kan	  tænke	  ud	  af	  de	  vante	  rammer.	  Den	  grønne	  type	  vælger	  også	  nogle	  
gange	   nogle	   overraskende	   løsninger,	   som	   kan	   være	   til	   gavn	   på	   en	   ny	  måde.	  Men	   den	  
grønne	  type	  kan	  også	   ind	   i	  mellem	  vælge	  den	  svære	   løsning,	  og	  det	   lykkes	  derfor	   ikke	  
altid,	  og	  så	  kan	  andre	  blive	  sure	  eller	  skuffede.	  Her	  har	  den	  grønne	  type	  svært	  ved	  at	  gøre	  
det,	  der	  er	  nemmest	  for	  alle.	  
	  
Den	  grå:	  
Den	  grå	  er	  den	  stabile	  type.	  Han/hun	  kan	  godt	  lide	  at	  få	  tingene	  til	  at	  fungere,	  gerne	  på	  
den	  mest	  effektive	  måde.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  den	  grå	  type,	  at	  det	  hele	  virker	  uden	  problemer.	  
Den	   grå	   type	   er	   god,	   fordi	   han/hun	   har	   styr	   på	   tingene,	   er	   grundig,	   og	   kan	   få	   fx	  
gruppearbejde	  til	  at	  fungere	  stabilt.	  Den	  grå	  type	  vælger	  oftest	  de	  nemmeste	  løsninger	  på	  
et	  problem.	  
Men	  den	  grå	  type	  fokuserer	  nogle	  gange	  på	  at	  gøre	  det	  nemme,	  så	  han/hun	  tager	  heller	  
ikke	  nogen	  chancer,	  og	  skaber	  sjældent	  noget	  spektakulært.	  
	  
Den	  røde:	  
Den	  røde	  er	  vindertypen.	  Det	  er	  vigtigt	   for	  den	  røde	  at	  konkurrere,	  gøre	  sig	  umage	  og	  
vinde.	  Han/hun	  kan	  godt	  lide	  at	  måle	  sig	  med	  andre	  og	  få	  succes	  ved	  at	  konkurrere.	  
Den	  røde	  type	  er	  god,	  fordi	  han/hun	  er	  en	  vinder,	  og	  fordi	  den	  røde	  type	  tit	  gør	  det,	  der	  
skal	  til	  for	  at	  lykkes,	  uanset	  om	  det	  er	  hårdt	  eller	  surt.	  Men	  den	  røde	  type	  kan	  i	  kampens	  
hede	  nogle	  gange	  glemme	  at	  tænke	  sig	  om	  eller	  tage	  hensyn	  til	  andre	  i	  sin	  iver	  efter	  at	  
vinde	  og	  blive	  hurtigt	  færdig.	  Og	  så	  kan	  han/hun	  godt	  give	  andre	  dårlige	  oplevelser,	  når	  
de	  ikke	  bliver	  inkluderet.	  


