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Øvelse 5  
Styrker i gruppen
I denne øvelse skal I give hinanden styrker. I skal gå sammen i grupper a 3 – 4 
elever. 

1. Én elev er i fokus.

2. I andre kigger på jeres styrkekort og vælger 2-3 styrkekort, I mener, der  
 beskriver nogle styrker, eleven har. 

3. Når alle har valgt styrker, fortæller I på skift jeres kammerat hvilke styrkekort,  
 I har valgt. Der skal medfølge en ægte og velovervejet begrundelse og  
 gerne et konkret eksempel på, hvordan styrken kommer til udtryk.  

4. Eleven i fokus noterer styrkerne i Min Styrkebog.

5. En ny elev kommer i fokus.

Her skriver du navnene på de styrker, de andre gav dig, da du var i fokus. Du skri- 
ver styrkens navn og krydser af, hvor mange gange du fik styrken.

Skriv navnet på styrken her:   Sæt krydser her:

Styrke: 

Styrke:

Styrke:

Styrke: 

Styrke:

Styrke: 
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Når I alle sammen har været i Styrkestolen, skal du skrive nogle af de begrundelser, 
dine kammerater gav, da du fik styrken. Derefter skal du vurdere på en skala fra 1 
til 10, hvor meget du selv synes, du har af denne styrke.

 
Styrke: 

Skriv nogle af kammeraternes begrundelser for at give dig denne styrke:

På en skala fra 1 til 10, hvor meget synes du, du har denne styrke?  (1 er det laveste 
og 10 er det højeste). 

Sæt et kryds: 

Styrke: 

Skriv nogle af kammeraternes begrundelser for at give dig denne styrke:

På en skala fra 1 til 10, hvor meget synes du, du har denne styrke?  (1 er det laveste 
og 10 er det højeste). 

Sæt et kryds: 

1 5 10

1 5 10
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Øvelse 10 
Skru op og ned for dine styrker
Vores styrker er noget, vi kan skrue op og ned for. Nogle gange bruger vi vores 
styrker for lidt, og det betyder, at vi ikke udnytter hele vores potentiale. Så skal vi 
prøve at skrue op for styrkerne. 

Andre gange kan vi komme til at bruge styrkerne for meget. Så kan en styrke 
komme til at blive for meget af det gode, og så skal vi skrue lidt ned for den.  
I denne øvelse skal vi se på begge dele.

Opgave 10a: Har du styrker, der skal skrues op for?

Læg dine fem topstyrker foran dig og stil dig selv spørgsmålene: Bruger jeg mine 
styrker nok? Kan jeg bruge dem mere?

•	 Hvordan	kan	jeg	bruge	én	eller	flere	af	mine	topstyrker	mere	i	skolefagene?

•	 Hvordan	kan	jeg	bruge	én	eller	flere	af	mine	topstyrker	mere	i	fritiden?

•	 Hvordan	kan	jeg	bruge	én	eller	flere	af	mine	topstyrker	mere	derhjemme?

Skriv dine forslag til at bruge styrkerne mere her:
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Opgave 10b: Har du styrker, der skal skrues ned for?

Læg din fem topstyrker foran dig og stil dig selv spørgsmålet: Bruger jeg nogle 
gange mine styrker for meget?

• Find skemaet “Overforbrug af styrker” bagerst i Min Styrkebog.

• Find dine topstyrker i skemaet.

• Se hvilken adfærd, man typisk udviser, hvis man overforbruger de styrker, du har.

• Kan du genkende dig selv i denne adfærd? Er der styrker, du nogle gange skal  
 skrue ned for?

Skriv evt. dine tanker her:

Refleksionsspørgsmål:

Skriv	herunder	to	nye	indsigter,	du	fik	i	arbejdet	med	at	skrue	op	og	ned	for	dine	
styrker.

 
1.

 
2.
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Øvelse 11 
Styrkerne hænger sammen
Vi har indtil videre undersøgt styrkerne enkeltvis. Nu skal du se på, hvordan styr-
kerne hænger sammen. Vi bruger nemlig ofte flere styrker samtidig.

• Find dine fem topstyrker.

• Læg styrkekortene i en figur, der viser, hvordan de hænger sammen.

 o Måske er der nogen styrker, der skal I spil, før andre styrker bliver aktiveret? 

 o Er der nogen styrker, der udgør et form for fundament for dig?  

Figuren kan se ud på mange forskellige måder:

Når du har lagt styrkefiguren, skal I gå sammen to og to og forklare hinanden, hvor-
for jeres figur ser ud, som den gør. I kan stille hinanden følgende spørgsmål:

1. Hvordan hænger styrkerne sammen? 

2. Hvilke styrker er afhængige af hinanden? 

3. Er der nogen styrker, der skiller sig ud? 

4. Giv eksempler på, hvordan du bruger styrkerne i sammenhæng til daglig.

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: ___________________

Om
ta

nk
e

Du 
tæ

nk
er

 d
ig

 g
od

t o
m

, f
ør

 d
u 

ha
nd

le
r e

lle
r t

al
er

. 

Du 
er

 fo
rsi

gt
ig

 o
g 

fo
rn

uf
tig

 o
g 

ka
n 

ta
ge

 sv
æ

re
 va

lg
, f

or
di

 d
u 

ka
n 

se
 

m
en

ing
en

 m
ed

 d
et

 p
å 

sig
t.

Du 
ud

vis
er

 o
m

ta
nk

e 
og

 p
as

se
r 

på
 ik

ke
 a

t g
ør

e 
no

ge
n 

ke
d 

af
 

de
t.

Du 
er

 fo
rn

uf
tig

 o
g 

ve
lo

ve
r-

ve
je

t o
g 

væ
lg

er
 ik

ke
 a

ltid
 d

en
 

ne
m

m
e 

lø
sn

ing
.

Om
ta

nk
e

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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Skriv til sidst tre eksempler på, hvordan du bruger styrkerne i sammenhæng  
(spørgsmål 4):

1.

2.

3.

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
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Øvelse 15:  
Styrker og opgaveløsning
Du kender efterhånden dine topstyrker ret godt. Nu skal du se på, hvordan de kan 
hjælpe dig, når du skal løse opgaver i skolen. Det skal du gøre sammen med en 
kammerat, som har nogle af de samme topstyrker som dig. 

Opgave 15a: Gør brug af styrkerne i dansk

1. Find en makker.

2. Se på danskopgaverne, læreren viser jer.

3. Læg jeres topstyrker foran jer.

4. Stil hinanden disse 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, der er vigtige for at lave opgaven, som du/jeg ikke har? Hvad  
  gør vi ved det?

Vær så konkret som mulig. Kom gerne med forslag, hvor I bruger flere af jeres top-
styrker.

Skriv herunder, hvordan I kan bruge jeres topstyrker i én af danskopgaverne:

Hvordan lyder opgaven:

Forslag til løsning af opgaven:



Glæde & Børn v/Louise Tidmand,  
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tlf.: 28 70 79 20, 
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cabin condensed
cabin condensed

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 var fedt, at vi kendte hinandens styrker, da vi skulle lave Lego-League. Det 
gav et godt samarbejde”.

Joakim, 7. klasse 

”Det er sjovt at lave det med styrkerne, især spillet kan jeg godt lide”.

Yasmin, 7. klasse 

”Vi kommer til at kende hinanden på en ny måde. Der er mange fra min klasse, 
som jeg ikke vidste havde de styrker, som de har. Man ser dem på en ny og bedre 
måde”.

Mikkel, 8. klasse 

”Jeg tror mere på mig selv nu, fordi jeg ved, at jeg har mine topstyrker, og hvordan 
jeg kan udvikle andre styrker”.

Nanna, 8. klasse 

”Styrkerne har hjulpet mig til at vide mere om, hvad jeg skal efter 9. klasse. Jeg vil 
gerne kunne bruge mine styrker”.

Abdi, 9. klasse 

”Det er sjovt at spille spillet og finde hinandens styrker og høre, hvilke styrker de 
andre finder i mig”.

Josefine, 9. klasse
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