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Øvelse 3 

Find styrker i personerne på billederne
Beskrivelse af øvelsen
Denne øvelse minder om den forgående YouTube-øvelse. Forskellen er, at vi nu skal arbej- 
de med billeder i stedet for videoklip. Øvelsen er en smule sværere, da eleverne her skal 
se personen for sig og tænke, tolke og gætte, hvilke styrker personen har. 

På hjemmesiden www.glaedeogborn.dk/styrker finder du billeder, der alle viser forskellige 
personer, der besidder en række styrker eller bruger dem på billedet. Du skal vise eleverne 
ét billede ad gangen. Eleverne skriver i Min Styrkebog, hvem de ser på billedet, og hvilke 
styrker personen besidder, eller hvilke styrker, der er i spil i aktiviteten, som vedkommende 
er i gang med på billedet.

Forslag til organisering af øvelsen
Eleverne lægger deres 24 styrkekort foran sig. Vis et billede af en person og lad eleverne 
enkeltvis, to og to eller bordvis diskutere, hvilke styrker, de mener, personen har. Hvis elev-
erne arbejder sammen, kan de nøjes med at have ét sæt styrkekort på bordet. På samme 
måde som med YouTube-klippene kan du inddrage konkurrenceelementet. Der tildeles 
point, hvis eleven/gruppen kan argumentere for, at personen på billedet besidder en 
styrke. 

Opfølgning
Du kan lade eleverne selv finde billeder af personer, de mener, der besidder én eller flere 
styrker. Det kan også være billeder af personer, der besidder nogle af de styrker, som de 
blev tildelt i Styrkespillet, hvis du bad eleverne om at notere dette. Lad eleverne skiftes til 
at vise deres billeder for klassen, og lad de øvrige elever gætte, hvilke styrker, der er i spil 
hos personen på billedet. 
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Øvelse 6 

Styrker i gruppen
Beskrivelse af øvelsen
I denne øvelse skal eleverne gå sammen fire og fire og finde styrker hos hinanden. Et mål 
med øvelsen er, at eleverne bliver endnu skarpere til at se hinanden i et styrkeperspektiv 
og dermed skabe en større forståelse for forskellighederne i gruppen. Et andet mål er at 
give den enkelte elev større indsigt i, hvilke styrker andre ser i ham/hende. Dette giver et 
yderligere boost til selvtilliden. 

Forslag til organisering af øvelsen
1. Eleverne går sammen fire og fire og medbringer deres 24 styrkekort. 

2. En elev er i fokus, og de øvrige elever vælger 2-3 styrkekort hver, som de mener  
 repræsenterer styrker, fokuseleven besidder. 

3. Når alle har valgt styrker, fortæller eleverne på skift hvilke styrkekort, de har valgt. Der  
 bør medfølge en ægte og velovervejet begrundelse og evt. et konkret eksempel på,  
 hvordan styrken kommer til udtryk.  

4. Fokuseleven noterer styrkerne i Min Styrkebog. 

5. En ny elev kommer i fokus.

Opfølgning
Følg gerne op på øvelsen i plenum. Spørg hvad der var godt ved øvelsen, hvordan det 
var at give styrker og få styrker, om nogen var overraskede over de styrker, de fik tildelt 
osv.

Ærlig

Du er ærlig og oprigtig, og 
andre kan regne med dig og 
stole på dig.

Du er den, du er, og du gør det 
du siger.

Du spiller ikke smart eller vigtig 
for at blive populær, men siger 
det, du mener.

Du holder, hvad du lover.

Ærlig

N
avn: ___________________

Beskeden
Du har det bedst uden for 
rampelyset.

Du lader det, du har gjort, 
tale for sig selv.Du deler din succes med dem, 

som har hjulpet dig.Du fremhæver andre og deler 

gerne anerkendelse.

BeskedenN
avn: ___________________

Samarbejde

Du arbejder godt sammen 

med andre.

Du tager ansvar for gruppens 

arbejde og for at gruppen 

fungerer – også socialt.

Du påtager dig altid din del af 

arbejdet i gruppen og arbejder 

for, at gruppen får succes.

Du accepterer gruppens 

beslutninger.

Samarbejde

N
avn: ___________________

Selvkontrol

Du er god til at bevare roen og 
styre dine lyster og behov.

Du kan kontrollere dit tempera-
ment og holde styr på dine 
tanker og følelser.

Du er disciplineret og kan sige 
fra og sige stop.

Du er fokuseret og målrettet, 
og du trives bedst med tydelige 
retningslinjer for, hvad du skal 
gøre.

Selvkontrol

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

N
avn: ___________________

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 liv
et.

Perspektiv og Visdom

N
avn: ___________________

Lederevne

Du kan godt lide at tage 
ansvar og lede andre.

Du er god til at organisere et 
gruppearbejde og motivere 
alle i gruppen til samarbejde.

Du er et godt eksempel for 
andre og hjælper andre med 
at få tingene gjort.

Du kan lide at organisere 
aktiviteter og få ting til at ske.

Lederevne

N
avn: ___________________

Åndelighed og Livsformål

Du tænker over meningen med 

livet og universet.

Du finder tryghed i at tænke, at 

der er en større mening med 

alting.

Du tænker over, at der er mere 

mellem himmel og jord end 

det, vi umiddelbart kan se.

Du ved, at det er betydnings-

fuldt, hvordan du lever dit liv.

Åndelighed og Livsformål
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.

OpfindsomN
avn: ___________________

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

N
avn: ___________________

Modig
Du tør gå imod andres mening, 

selvom du kan blive upopulær 

ved det.
Du står ved dine standpunkter.

Du kæmper for det, som er 
vigtigt for dig, og du tør sige din 

mening højt.Du kan være modig på mange 

måder: fysisk, intellektuelt, 
følelsesmæssigt og psykologisk.

ModigN
avn: ___________________

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.

VidebegærN
avn: ___________________

At være fair

Du mener, alle har ret til at blive 

behandlet ordentligt.

Du overholder de regler, der er 

enighed om.

Du respekterer andre og deres 

meninger.

Du siger fra, hvis nogen bliver 

behandlet unfair.

At være fair

N
avn: ___________________

Nærvær

Du har brug for at have et nært 

og tæt forhold til de menne-

sker, du holder mest af.

Du viser din kærlighed gennem 

det, du siger og gør.

Du har gode og tætte venner, 

og I er der for hinanden.

Du har tillid til dem, som står dig 

nær. I lytter til hinanden og kan 

vise, når I er kede af det eller 

usikre.

Nærvær

N
avn: ___________________

Humor
Du kan se det sjove i livet, og 
du kan godt lide at få andre til 
at smile eller grine.
Du prøver at se det positive i 
enhver situation.
Du bruger dit gode humør til at 
skabe en rar stemning omkring 
dig og til at muntre andre op.Du elsker at grine og kan lide at 

fortælle vittigheder eller sjove 
historier.

HumorN
avn: ___________________

TaknemmeligDu nyder de gode ting i dit liv, 

som du ikke bare tager for givet. 
Du siger ofte ”Tak” – også for små 

ting – og kan altid finde noget at 

være glad for.Du roser gerne og viser, at du 

sætter pris på det, som andre gør 

for dig og for fællesskabet.
Du synes, det er vigtigt at lægge 

mærke til, når nogen gør noget 

godt.

Taknemmelig

Entusiasme
Du er fuld af energi og har altid 
projekter i gang.
Du bliver nemt opslugt af en 
opgave, og du gør ikke noget 
halvt.
Du er altid ivrig efter at komme 
i gang.
Du kan godt lide at være aktiv, 
og for dig er livet et eventyr.

Entusiasme

N
avn: ___________________

Omtanke

Du tænker dig godt om, før du 

handler eller taler. 

Du er forsigtig og fornuftig og kan 

tage svære valg, fordi du kan se 

meningen med det på sigt.

Du udviser omtanke og passer 

på ikke at gøre nogen ked af 

det.

Du er fornuftig og velover-

vejet og vælger ikke altid den 

nemme løsning.

Omtanke

N
avn: ___________________

Optimisme

Du forventer det bedste af 

fremtiden.

Du kan se noget positivt i 

enhver situation.

Du er god til at se muligheder 

og tænke positivt – også på 

andres vegne.

Du giver ikke op, selvom du 

møder modgang.

Optimisme

N
avn: ___________________

Vedholdende

Du arbejder hårdt på at fuld-

føre det, som du er begyndt på 

– også selv om det er svært.

Du giver ikke op, men bliver ved 

til du er færdig med opgaven.

Du kan sige nej til skæg og 

ballade, når du har noget, der 

skal være færdigt til bestemt tid.

Du nyder, når du gør en opgave 

færdig.

Vedholdende

Værdsættelse af skønhed
Du lægger mærke til og elsker 
smukke ting i naturen, kunsten, 
musikken eller i mennesker.Du stopper op, lader tiden stå 

stille og dufter, smager og lytter 
til det fantastiske omkring dig.Du er interesseret i film, billeder, 

musik, drama, natur, m.m.Du kan lide tale om gode oplevelser og det, som går godt.

Værdsættelse af skønhed

Tilgivelse

Du giver altid folk en chance til.

Du er god til at slå en streg over 
fortiden og kigge fremad. 

Du kan godt give udtryk for din 
vrede, men du bliver ikke 
ondskabsfuld eller ønsker 
hævn.

Du lader dig ikke slå ud, når du 
bliver såret. Du kommer videre.

Tilgivelse

Navn: ___________________

Venlig

Du tænker over, hvordan andre mennesker har det.
Du er venlig og gavmild, og gør gerne en tjeneste, selv om du har travlt.
Du hjælper andre uden opfor-dring.

Du nyder at gøre noget godt for andre, også selv om du ikke kender dem så godt.

Venlig

Social intelligens

Du er god til at fornemme 

andres følelser.

Du kender dig selv virkelig godt 

og kommer godt ud af det 

med andre mennesker.

Du er god til at vurdere, hvor-

dan andre har det, og hvorfor 

de siger og handler, som de 

gør.

Du forstår at få andre til at føle 

sig godt tilpas og ved, hvordan 

du skal begå dig socialt.

Social intelligens
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Øvelse 10 

Styrkespillet
Beskrivelse af øvelsen
I skal nu spille Styrkespillet igen. Bagerst i Min Styrkebog kan eleverne notere på afkryds-
ningsarket hvilke styrker, I får tildelt gennem spillet. 

I denne udgave kan I lægge en ekstra dimension på spillet, der sætter fokus på trivslen i 
klassen. 

Forslag til organisering af øvelsen
Der spilles mindst to runder. 

1) Første runde spilles normalt. Eleverne fortæller en historie én ad gangen, og de krydser  
 af, hvilke styrker de får af klassekammeraterne. 

2) Anden runde er anderledes. Når første elev har fortalt en historie og krydset de tildelte  
 styrker af, skal eleven vise afkrydsningsarket til de andre elever. Eleven skal også  
 lægge sine fem topstyrker op foran sig. 

3) De øvrige elever skal nu kigge på elevens styrker og diskutere, hvordan styrkerne kan  
 bidrage til trivslen i klassen. Læg mærke til at det er STYRKERNE, der er i fokus, ikke  
 eleven! Hvis f.eks. en elev har styrken At være fair, kan eleverne f.eks. sige ”At være  
 fair-styrken kan hjælpe til, at alle bliver behandlet retfærdigt, så der ikke er mobning i  
 klassen”. 

4) Derefter er det den næstes elevs styrker, der sættes fokus på.

Opfølgning
Du kan evt. nedskrive nogle af udsagnene om, hvordan hver enkelt styrke kan bidrage 
til trivslen i klassen. Disse kan hænges op ved siden af Styrkelandskabet, som blev lavet i 
øvelse 9.
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Øvelse 11 

Quiz & Byt
Beskrivelse af øvelsen
I denne øvelse skal eleverne spille Quiz & Byt. Du finder Quiz & Byt-kortene bagerst i læ-
rervejledningen. Tag en kopi, laminér evt. kortene, og klip dem ud. Der er 24 Quiz & Byt-
kort. Hvis I er flere end 24 elever i klassen, kan du kopiere ekstra kort, så der er enkelte 
gengangere. Alternativt kan I lave jeres egne Quiz & Byt-kort i den tomme Quiz & Byt- 
skabelon. Den finder du også bagerst i lærervejledningen.

På hvert Quiz & Byt-kort er der et spørgsmål (alle spørgsmålene er forskellige). Eleverne skal 
stille hinanden spørgsmålene. Alle elever kommer i tale, og alle udfordres til at reflektere 
over styrkerne, f.eks. hvad de betyder for én, hvordan de kommer til udtryk, og hvordan 
styrkerne kan gøre klassen til at bedre sted at være. Samtalen skaber en dybere forståelse 
for deres egne og klassekammeraternes styrker.

Forslag til organisering af øvelsen
Alle elever får udleveret et Quiz & Byt-kort. Eleverne rejser sig op, går rundt mellem hin-
anden og finder en makker:

1) Elev A stiller sit spørgsmål.

2) Elev B svarer.

3) Der byttes roller, så elev B spørger og elev A svarer.

4) Eleverne bytter kort med hinanden og finder en ny makker.

Det anbefales, at eleverne rækker hånden op, når de er på jagt efter en ny makker. Så er 
det lettere at finde hinanden.

Opfølgning
I plenum eller i grupper kan det drøftes, hvilke spørgsmål der var sværest, hvilke spørgsmål 
der gav den største indsigt, hvilke svar der overraskede osv.  

Quiz & Byt kan spilles på ca. 10 minutter og kan anvendes igen og igen i takt med, at elev-
erne får en dybere forståelse af deres styrker. 
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Øvelse 14 

En styrke, jeg gerne vil have mere af
Beskrivelse af øvelsen
I denne øvelse skal eleverne arbejde med at udvikle en styrke. Man kunne også skrive, at 
i denne øvelse skal eleverne arbejde med at udvikle en svaghed. Hos nogle elever er 1-2 
af styrkerne måske nærmere en svaghed end en styrke. Måske er der tale om områder, 
der hæmmer eleven i sin videre udvikling. Hvis en elev f.eks. synes, at det er ubehageligt 
at række hånden op i timen, skal hun måske arbejde med styrken Mod. Hvis en elev lidt 
for ofte taler, før han tænker, og til tider kommer til at træde andre over tæerne, skal 
han måske arbejde med styrken Omtanke. Det kan være en god idé at arbejde med en 
svaghed, specielt hvis den svækker én. For man kommer som bekendt ikke så langt med 
en sten i skoen.

Der kan også være elever i denne øvelse, der vælger en styrke, de allerede besidder i 
nogen grad, men som de gerne vil have mere af. I de tilfælde vil der ikke være tale om 
udvikling af en svaghed. Essensen er, at eleverne skal vælge én af de 24 styrker, de gerne 
vil udvikle. Denne styrke kalder vi for elevens udviklingsstyrke. Du kan finde eksempler på, 
hvordan man kan udvikle alle styrkerne bagerst i lærervejledningen. Du finder dem i den 
udvidede beskrivelse af hver styrke under punktet “I undervisningen”.

Hvis nogle elever har svært ved at finde en styrke, kan de opfordres til at tænke på en 
person, de beundrer. Denne person besidder typisk topstyrker, som eleven godt kunne 
tænke sig at have mere af.

Det er tænkeligt, at man som lærer har et forslag til en styrke, eleven burde udvikle. Det 
kan være fristende at vælge en styrke for eleven eller i hvert fald at guide på vej. Dette 
er også tilladt, men det er vigtigt, at eleven vælger en styrke, han eller hun selv ønsker at 
engagere sig i. Ellers har arbejdet formentlig kun begrænset effekt. 

Eleverne skal arbejde med deres udviklingsstyrke i tre opgaver:

1. De skal interviewe én fra klassen.

2. De skal forestille sig at være en person, der har styrken.

3. De skal undersøge, hvordan deres topstyrker kan hjælpe med at udvikle styrken. 

Forslag til organisering af opgaverne

Opgave 14a: Styrkeinterview

I den første opgave skal eleverne interviewe én fra klassen, der besidder den valgte styrke. 
De kan udpege en elev ved at kigge på Styrkelandskabet (oversigtsarket over klassens 
styrker). Hvis ingen elever i klassen besidder styrken, kan man spørge den elev, man synes, 
der har mest af styrken. Måske er styrken i elevens top 10. Hvis der er ventetid ved den 
elev, man gerne vil interviewe, kan intervieweren springe videre til opgave 2 eller opgave 
3 og interviewe eleven senere. 

Til interviewet følger to spørgsmål, som eleverne finder i Min Styrkebog.
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Efter interviewet skriver eleverne minimum én konkret ting, de har fået med fra interviewet. 

Opgave 14b: Sæt dig i en anden persons sted

Eleverne skal i denne opgave se en person for sig, der besidder deres udviklingsstyrke. Det 
kan være én de kender, det kan være et forbillede, eller det kan være en person fra en 
historie eller en film. Eleverne skal forsøge at sætte sig i personens sted. 

Der medfølger tre spørgsmål, der kan hjælpe eleven til at sætte sig i personens sted. Du 
kan lade eleverne besvare spørgsmålene individuelt og derefter diskture dem to og to, så 
hver elev får hjælp til at se personen for sig.

Efterfølgende skriver eleverne minimum én konkret ting, de har fået med fra samtalen.

Opgave 14c: Hvad vil du gøre? 

Til sidst skal eleverne være handlingsorienterede. De skal udvælge hvilken konkret ting, de 
vil foretage sig for at få mere af deres udviklingsstyrke, og hvornår de vil gøre det. Det kan 
blot være en lille ting. Når der skal arbejdes med en svaghed eller en styrke, man ikke har 
så meget af, kan selv en lille ting kræve mod. 

Opfølgning 
Følg op på hvilke elever i klassen, der har trænet udviklingsstyrken. Hvem har lavet lektien, 
hvordan gik det, var det var svært, og hvilken respons fik de på det? Spørg også, hvad 
næste skridt kunne være for at få styrken mere i spil. Hvad kan eleven konkret gøre? 

Du kan notere den enkelte elevs udviklingsstyrke i elevplanen og følge op på den ved en 
individuel samtale eller ved en skole-hjemsamtale.

I øvelse 9a diskuterede eleverne, om der var nogen styrker, de blev nødt til at udvikle, for 
at klassen kunne fungere bedre. Du kan følge op på de styrker, der blev talt om her, og 
med inspiration i ovenstående øvelse vælge et kollektivt udviklingsfokus, f.eks. hvilke styrker 
støtter op om trivslen i klassen?
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Styrkebaseret pædagogik skaber trivsel, 
selvværd, energi og indre motivation
Min Styrkebog og Styrkespillet tager udgangspunkt i forskningsdokumenteret teori og 
metode og den positive psykologi. Forfatterne til dette undervisningsmateriale er begge 
uddannede folkeskolelærere med pædagogiske overbygninger og mange års undervis-
ningserfaring.

Materialet er udviklet specielt til danske skoleelever og sætter fokus på trivsel og inklusion i 
den pædagogiske praksis i lyset af skolereformen anno 2014. Materialet udvikler elevernes 
selvindsigt, trivsel, selvværd og tolerance for forskellighed – en tolerance, der bl.a. skaber 
grundlag for mobbefrie klasser. Materialet lægger vægt på elevinddragelse og med- 
ansvar, og der arbejdes med elevplaner, individuelle læringsmål og metoder til at nå 
målene gennem bevidst brug af styrkerne.

En hjørnesten i den positive psykologi er arbejdet med de menneskelige ressourcer og styr-
ker. Dette materiale tager udgangspunkt i 24 universelle styrker – de såkaldte VIA styrker – 
som alle mennesker besidder i højere eller mindre grad, uanset sprog, kultur eller religion.

En styrke er en personlig ressource og en medfødt evne til at handle, tænke og føle, der 
er autentisk og giver energi. Samtidig muliggør brug af styrkerne udvikling, optimal funktion 
og gode præstationer. Hertil kommer, at brugen af vores styrker øger vores selvværd og 
ikke mindst vores trivsel. Der er forskningsmæssigt belæg for, og en dokumenteret effekt 
af, at vi – når vi bruger vores styrker – føler os gladere og lykkeligere, har mere energi og 
vitalitet, har mere selvtillid, er mere modstandsdygtige, er mere selvsikre og oplever mindre 
stress (Linley, 2008; Fredrickson, 2010).

Her er hvad lærere og pædagoger har sagt, efter de har anvendt materialet:

”Et materiale, som skolen har ventet på i mange år. Endelig er der fokus på elevernes res-
sourcer og muligheder i stedet for på deres mangler – super godt til elevplaner”. 

Dorte, udskolingslærer

 
”Et sjovt og spændende materiale, som ungerne var helt vilde med”. 

Anita, pædagog i skolen og fritidsordningen

 
”Fedt at opleve eleverne se sig selv og hinanden i et ressourceperspektiv – man kan 
nærmest se, hvordan de vokser. Dejligt at få redskaber til at se de fagligt svage elevers 
ressourcer og styrker, og sammen med dem kunne lave en plan for, at de bruger deres 
styrker i undervisningen – så rykker de!” 

Anders, mellemtrinslærer

 
”Styrkespillet er et hit, og børnene spiller det også efter skole. De blev meget hurtigt super-
gode til at se styrker i hinanden, og vi har fået et sprog for at tale om det, der virker – det 
vi er gode til i klassen – og hvorfor vi er gode til det”. 

Mette, indskolingslærer

TIL GENNEMSYN


