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Find dine styrker 
 
Hvad er styrker: 
Styrker er dine personlige kvaliteter, der kommer naturligt til dig og som hjælper dig til 
at præstere på et højt niveau. Det er de karakteristika, der driver dig og som aktiverer 
din passion.(kilde: ”At my best” Strengths Cards.) 
 
Øvelse:  
Brug af styrkekortene ”At my best” til at øge din selvindsigt, og finde dine styrker.  
 
Læg kortene med tekstsiden opad, eller med billedsiden opad.  
 
Vælg 5 – 10 kort som med tekst eller billede bedst beskriver eller symboliserer dine 
styrker. Vær ærlig overfor dig selv og vælg dem, der bedst beskriver dine styrker 
indenfor de sidste 1 – 2 år.  
 
Skriv dit valg af styrkekort i en notesbog eller lign., gerne ud fra skabelonen jeg viser 
nedenfor. Du kommer til at arbejde videre med kortenes betydning for dig, og det er 
derfor en fordel at bruge skabelonen som vist. Følg rækkefølgen som vist. 
 
Hvordan du bruger skemaet: 

1. Dine styrker i 2. kolonne  
2. Hvordan styrken kommer til udtryk, eller hvordan bruges styrken i 3. kolonne 
3. Vigtigheden af styrken i nuværende job skrives under NU i 4. kolonne 
4. Hvordan det påvirker dig at anvende styrken (positivt, neutralt eller negativt) i 1. 

kolonne (dette er et tjek på om styrken rent faktisk giver dig energi når du 
anvender den) 

5. Senere, når du har beskrevet din drøm, går du tilbage til denne øvelse og 
vurderer vigtigheden af hver enkelt styrke i forhold til at være i din drøm. Denne 
vurdering skriver du i kolonne 4 under DRØM.  

 
Se desuden eksemplet udfyldt i første række. 
 
Energi *: 
positiv (+), 
neutral (/), 
neg (-). 

Navn på styrken eller 
beskrivelse af billedet 

Hvordan bruger du typisk 
styrken 

Vigtighed på 
Skala: 1 – 10 
 
NU        I     DRØM 

 
     / 

 
Calm (rolig) 

Når en ophidset medarbejder 
eller chef kontakter mig bevarer 
jeg roen og kan tale dem ned  

 
8 

 
9 

     
     
 
*Første kolonne udfyldes først som 4. trin i processen når du skriver styrkerne ind i skemaet. 
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Uddyb din selvindsigt og fokus på, hvordan dine styrker hjælper dig. 
Ved at tale om, hvordan du bruge dine styrker til en ven, partner, coach eller anden 
fortrolig vil du øge din selvindsigt og blive klar over, hvilke styrker der er vigtigst for dig 
eller betyder mest for dig. 
 
Coachende tilgang til dialog om styrker. 
Du opnår den bedste effekt ved at have en dialog med en fortrolig, hvor vedkommende 
stiller uddybende spørgsmål til dine styrker. Det øger fortroligheden mellem jer og 
samtidig opnår du større klarhed og indsigt i, hvilke styrker der betyder mest for dig. 
Alternativt kan du skrive svarene ned på spørgsmålene nedenfor. 
 
Eksempler på spørgsmål som kan stilles (tal om minimum 5 styrker): 

1. Hvad var din vigtigste indsigt ved at gennemføre øvelsen? 

2. Hvilke styrker bruger du mest i din hverdag og/eller i dit nuværende job? 

3. Hvordan kommer det til udtryk?  

4. Hvad giver det dig at bruge dine styrker? 

5. hvordan påvirkes dine omgivelser og/eller relationer af styrken? 

6. Hvilke styrker giver dig neutral eller negativ energi? Vil du forklare hvordan? 

7. Hvilke styrker vil du evt. bruge mindre end du gør i dag? 

8. Hvordan vil du hjælpe dig selv til det?  

9. Hvilke styrker er ikke så vigtige i dit nuværende job, men vigtige for dig? 

10. Hvilke styrker giver dig bedst energi? Hvordan giver de energi? 

11. Er der styrker som du gerne vil bruge mere i din hverdag og/eller i dit job (evt. 

fremtidige job)? 

12. Hvordan kan du bruge dine styrker til at opnå din drøm og dine mål? 

13. Hvordan kan du bruge dine styrker til at efterleve dine værdier? 

14. Hvordan vil du bruge dine styrker når du er i din drøm? 

15. Hvor meget vil du bruge dine styrker når du er i din drøm? (skriv ind i sidste 

kolonne i skemaet) 

16. Andre refleksioner omkring dine styrker? 

 

 

PS: du kan downloade en app. i stedet for at bruge kortene.  

Se i øvrigt www.atmybest.com 
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