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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: ___________________

Øvelse 5 

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  
 skal medfølge en ægte og velovervejet begrundelse og et konkret eksempel  
 på, hvordan styrken kommer til udtryk.  

4. Fokuseleven noterer styrkerne i Min Styrkebog. 

5. En ny elev kommer i fokus.

Eleverne skriver derefter to styrker, de fik af deres kammerater og de begrundelser, der 
fulgte med styrkerne.

Opfølgning
Følg gerne op på øvelsen i plenum. Spørg f.eks. hvad der var godt ved øvelsen, hvordan 
det var at give styrker og få styrker, om nogen var overraskede over de styrker, de fik til-
delt, o.s.v.

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 

Skru op og ned for dine styrker
Beskrivelse af øvelsen
Vores styrker er noget, vi kan skrue op og ned for (se afsnittet “Balanceret brug af styr-
kerne” i indledningen). I nogle sammenhænge bruger vi vores styrker for lidt, hvilket bety-
der, at vi ikke udnytter vores potentiale tilstrækkeligt. Så er det en god idé at skrue op for 
styrkerne. Andre gange kan vi komme til at bruge vores styrker for meget. Når en styrke 
bliver for meget af det gode, kan den komme til at arbejde imod os, og dermed kan den 
reelt blive en svaghed. Det kan f.eks. være en elev, der overforbruger styrken Lederevne 
og bliver for dominerende i en gruppe, eller en elev, der bruger sin Humor-styrke for meget 
og bliver til klassens klovn. I disse tilfælde skal man arbejde med at skrue lidt ned for styrk-
erne. 

I denne øvelse skal eleverne både kigge nærmere på, om de bruger deres styrker for lidt, 
og/eller om de til tider bruger deres styrker for meget. 

Forslag til organisering af øvelsen
Opgave 10a: Har du styrker, der skal skrues op for?

Først skal eleverne forholde sig til, om de bruger deres styrker nok i hhv. skolen, fritiden og i 
hjemmet. Dette kan åbne op for snakken om, at styrker er kontekstafhængige (se afsnittet 
’Styrker i kontekster’ i indledningen). Nogle styrker kommer lettere til udfoldelse i nogle 
sammenhænge end i andre. Det gælder f.eks. interpersonelle styrker som Social intel-
ligens, Venlig og Nærvær, der som udgangspunkt kræver, at flere personer er involveret 
(selv om man godt kan være både nærværende og venlig over for sig selv). Samtidig er 
det måske lettere at mærke Nærvær og bruge styrken Nærvær i hjemmet end i skolen, 
mens det måske er lettere at bruge styrkerne Venlig og Social intelligens i skolen end der-
hjemme. Dette viser noget om, at styrkerne udfolder sig forskelligt i forskellige kontekster.  

Ligegyldigt hvilke styrker man har, er det altid sundt at spørge sig selv, om man kan bruge 
styrkerne mere, end man allerede gør. Det skal eleverne gøre i denne opgave. Det fore-
slås, at opgaven laves individuelt, men som altid i styrkearbejdet kan det være gavnligt at 
spørge en sidemand til råds. 

Opgave 10b: Har du styrker, der skal skrues ned for?

I denne øvelse introduceres eleverne for oversigten over, hvilken adfærd man typisk ud-
viser, hvis man overforbruger en styrke. Du finder oversigten “Irritationer og Overforbrug af 
Styrkerne” bagerst i lærervejledningen. Eleverne finder oversigten “Overforbrug af Styr-
kerne” bagerst i Min Styrkebog. 

Du kan gennemgå oversigten i plenum. Du kan komme med eksempler på personer, du 
kender, der til tider har skruet for meget op for en styrke, og du kan lade eleverne gøre det 
samme. Derefter kan eleverne se, om de kan genkende sig selv i den adfærd, der knytter 
sig til overforbrug af deres topstyrker. Eleverne skriver deres refleksioner i Min Styrkebog.

Opgaven kan være en øjenåbner for nogle elever, der pludselig ser sig selv udefra. Andre 
elever er mere selvbeviste og får nu blot et sprog for den uhensigtsmæssige adfærd, de 
er bevidste om, at de til tider udviser. Når man har sproget, bliver adfærden mere hånd-
gribelig. Det gør det lettere at forholde sig til adfærden og evt. ændre på den. 
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Øvelse 11 

Styrkerne hænger sammen
Beskrivelse af øvelsen
Eleverne har indtil videre undersøgt styrkerne enkeltvis. Der er rigtig mange lag i hver af 
styrkerne, og de kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Derfor giver det rigtig 
god mening at bruge tid på at forstå, hvad styrkerne indeholder hver for sig. I virkelig-
heden bruger vi dog sjældent styrkerne én ad gangen, men i kombination med hinanden.
Styrkerne er nemlig ofte afhængige af hinanden. I denne øvelse sættes der fokus på at 
forstå sammenhængen mellem styrkerne.

Forslag til organisering af øvelsen
Eleverne finder deres fem topstyrker. Opgaven består i at lægge topstyrkerne i en figur, 
som viser, hvordan styrkerne hænger sammen. Måske er der nogle styrker, der skal i spil, 
før andre styrker kan “aktiveres”? Er der styrker, der udgør en form for fundament for dig?  
Figuren kan se ud på mange forskellige måder:

Det er god idé, hvis du som lærer (og gerne hele lærerteamet) lægger dine topstyrker i en 
figur. Så kan du ligeledes vise denne figur som eksempel for klassen og støtte dem i pro-
cessen, når de skal lave deres egen figur.

Når eleverne har lagt deres styrkefigur, skal de gå sammen to og to og forklare, hvorfor 
deres figur ser ud, som den gør. 

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: ___________________

Omtanke

Du tæ
nker dig godt om, før du 

handler eller taler. 

Du er forsigtig og fornuftig og kan 

tage svæ
re 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 væ
lger ikke altid den 

nemme løsning.

Omtanke

Navn: ___________________
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Navn: ___________________

Vedholdende

Du arbejder hårdt p
å at fu

ld-

føre det, so
m du er begyndt p

å 

– også se
lv om det er sv

ært.

Du giver ikke op, m
en bliver ved 

til d
u er fæ

rdig med opgaven.

Du kan sig
e nej til 

skæg og 

ballade, når du har noget, d
er 

skal være fæ
rdigt til

 beste
mt tid

.

Du nyder, n
år du gør en opgave 

fæ
rdig.

Vedholdende

Vedholdende

Du arbejder hårdt på at fuld-

føre det, som du er begyndt på 

– også selv om det er svæ
rt.

Du giver ikke op, men bliver ved 

til du er fæ
rdig med opgaven.

Du kan sige nej til skæ
g og 

ballade, når du har noget, der 

skal væ
re fæ

rdigt til bestemt tid.

Du nyder, når du gør en opgave 

fæ
rdig.

Vedholdende

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: ___________________

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: ___________________

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: ___________________ 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: ___________________
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Øvelse 15 

Styrker og opgaveløsning
Beskrivelse af øvelsen
Eleverne har gennem deres styrkerejse arbejdet meget med deres styrkekonstellation og i 
særlig grad deres fem topstyrker. I denne øvelse skal de se på, hvordan topstyrkerne kan 
hjælpe dem med at klare de opgaver og udfordringer, de møder – både i og uden for 
skolen. De skal bl.a. diskutere, hvordan en konkret styrke kan tages i anvendelse i forhold til 
en konkret opgave i skolen. At gøre brug af styrkerne i opgaveløsning kan medvirke til, at 
eleverne får øjnene op for nye veje, nye muligheder og andre måder at gribe tingene an 
på, end de strategier de tidligere har anvendt. Det kan være med til, at eleverne udvikler 
alsidige læringsstrategier. Øvelsen består af to deløverlser 15a og 15b.

Hvis eleverne finder nye læringsstrategier gennem deres styrker, og undervisningen under-
støtter, at disse strategier kan anvendes, kan det give eleverne en følelse af autonomi. Når 
eleverne får denne mulighed, er der tale om reel elevinddragelse. Samtidig kan det skabe 
mere engagerede elever, fordi en opgaveløsning, hvor man kan gøre brug af sine styr-
ker, giver forøget energi. Tilmed kan det give eleverne nye mestringserfaringer, som kan 
hjælpe dem, når de står over for nye opgaver i fremtiden.

Forberedelse til øvelsen
Udvælg 2-3 danskopgaver, hvor eleverne fokuserer på deres styrker til opgaveløsningen. 
Det skal være øvelser, hvor eleverne kan gøre brug af deres fantasi, og/eller hvor der ind-
drages en grad af diskussion, gruppearbejde, refleksion eller analyse. Hvis der arbejdes ud 
fra et bogsystem, kan det være den sidste øvelse, I lavede, eller den næste I skal lave. 

Eleverne skal dernæst undersøge, hvorvidt de kan anvende deres topstyrker i andre fag. 

Det foreslås, at eleverne finder sammen med en makker, som besidder nogle af de 
samme topstyrker som dem selv. Hvis du finder det mere hensigtsmæssigt, at nogle elever 
eller hele klassen laver opgaverne individuelt og dernæst deler deres tanker med hi-
nanden, er dette også en mulighed. 

Opgave 15a: Gør brug af styrkerne i dansk

Før eleverne skal arbejde med, hvordan de kan gøre brug af styrkerne i opgaveløsningen, 
kan du opfordre dem til at bladre tilbage til øvelse 6c og 11b i Min Styrkebog. Her har elev-
erne skrevet eksempler på, hvordan de bruger deres styrker. Dette kan væres til inspiration 
i nedenstående to opgaver. 

1. Hjælp eleverne med at finde sammen med en makker, der har omtrent samme styrke 
 profil som dem selv. 

2. Fortæl klassen, hvilke(n) opgave(r) du har valgt.

3. Bed eleverne lægge deres fem topstyrker foran sig.

4. Lad dem dernæst besvare følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan vi bruge vores topstyrker til at lave denne opgave? 
 • Hvad kan vi gøre i opgaveløsningen, som giver os energi? 
 • Er der styrker, som er vigtige for at løse denne opgave, som du/jeg ikke har? Hvad gør  
  vi ved det? 

TIL GENNEMSYN
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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
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