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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 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.

SamarbejdeEntusiasme

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 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

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 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 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.

Beskeden

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 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.

Humor 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 Taknemmelig

Du 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

Tak

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

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 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 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 VisdomVidebegær

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.

VidebegærOpfindsom

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.

Opfindsom

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 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.

Modig 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

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 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 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.

NærværSocial 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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