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Øvelse 1-6: 
I de næste seks øvelser skal du lære de 24 styrker at kende. Hver styrke har en 
familie, og hver familie har en farve. Der er i alt seks Styrkefamilier med hver deres 
overskrift (eller familienavn) og hver deres farve.

Opgave 1a: Den BLÅ Styrkefamilie

1. Læreren siger navnet på en styrke i Den Blå Styrkefamilie.

2.	 Du	finder	styrken	og	skriver,	hvad	du	tror,	styrken	betyder.	

3.	 Læreren	fortæller,	hvad	styrken	betyder.

4. Du ser, om det, du har skrevet om styrken, passer til det, læreren forklarer.  
 Måske du vil skrive mere.

5. Læreren siger navnet på en ny styrke fra familien.

Opfindsom
Jeg	tror,	styrken	betyder:

Opfindsom

Du elsker at finde nye veje og 
måder at gøre ting på. 

Du får mange idéer og 
motiveres af udfordringer, hvor 
du skal tænke alternativt.

Du interesserer dig for 
nytænkning og skæve, sjove 
og finurlige løsningsforslag.

Du har en livlig fantasi.

OpfindsomTIL GENNEMSYN
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Videbegær

Nysgerrig

Jeg	tror,	styrken	betyder:

Jeg	tror,	styrken	betyder:

Videbegær

Du har lyst til at vide mere, end 
du allerede ved.

Du elsker at lære nye ting.

Du kan godt lide at bruge tid 
på at søge svar på ting, der 
undrer dig – f.eks. via nettet, 
bøger, nyheder m.m.

Du kan godt lide at finde ud af, 
hvordan noget fungerer.

Videbegær

Nysgerrig

Du er interesseret i mange ting 
og har mange interesser.

Du er nysgerrig i forhold til 
verden omkring dig.

Du synes, nye ting og emner er 
spændende.

Du elsker at udforske og 
opdage nye ting.

Nysgerrig

TIL GENNEMSYN
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Perspektiv og Visdom

Åbenhed	og	Kritisk	tænkning

Jeg	tror,	styrken	betyder:

Jeg	tror,	styrken	betyder:

Perspektiv og Visdom

Du bliver ofte spurgt, hvad du 
synes om en sag, da du kan se 
sagen fra flere sider.

Du giver ofte gode råd, fordi 
dine venner spørger dig om et 
råd og synes, du er klog.

Du synes altid at vide, hvad der 
er det rette at gøre eller sige.

Du forstår, hvad der er vigtigt 
her i livet.

Perspektiv og Visdom

Åbenhed og Kritisk tænkning

Du undersøger alle sider af en 
sag, før du tager din beslutning.

Du kan godt lide at møde 
mennesker med forskellige 
ideer og baggrunde. 

Du lytter til andres mening og 
kan ændre din egen.

Du tænker rationelt og træffer 
beslutninger ud fra facts.

Åbenhed og Kritisk tænkning
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Få styr på dine styrker
I denne bog kan du og dine kammerater finde jeres egne og hinandens styrker. 
Styrker er noget, som vi alle sammen har. Når vi bruger vores styrker, har vi det aller-
bedst, vi er glade, og vi er den bedste udgave af os selv. I denne bog finder du ud 
af, hvilke styrker, der er dine topstyrker, og du finder ud af, hvordan du kan bruge 
dine styrker bedst i skolen og uden for skolen. Samtidig lærer du om dine kamme-
raters styrker og jeres klasses styrker. Med den viden kan du og I som klasse sætte 
jeres styrker i spil på en måde, så I får den bedste klasse, du kunne drømme om.

Her er, hvad andre elever har sagt, efter at deres klasse har arbejdet med denne 
bog og Styrkespillet:

”Det er sjovt – der er meget, jeg er god til, som jeg ikke vidste”.

Anna, 1. klasse 

”Jeg kunne godt lide at finde styrker i de små film. De er sjove”.

Mads, 1. klasse 

”Det er rigtigt sjovt. Jeg kan se styrkerne i alle mine klassekammerater – det kunne 
jeg ikke før”.

Jeppe, 2. klasse 

”Det er rart at give de andre styrker, og det er dejligt, når de andre giver mig  
styrker. Man føler, at man er rigtig god til mange ting”.

Amalie, 3. klasse 

”Nærvær og Samarbejde er nogle af mine topstyrker. Jeg elsker at være sammen 
med mine venner, og jeg kan godt lide at lave gruppearbejde”.

Sofie, 3. klasse 

”Det er sjovt. Og det er faktisk godt, at vi er så forskellige og har forskellige styrker. 
Nu forstår vi også bedre hinanden”.

Magnus, 3. klasse
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