
	
 
 

 
 
 
 

BRING TEAMETS STYRKER I SPIL 
ØVELSER DER FORSTÆRKER JERES STYRKER 

 
 
 
Har I øje for at udnytte teamets skjulte talenter? 
 
Effektivt samarbejde bygger på 1) en forståelse af, at hver person i teamet bidrager med 
noget værdifuldt, 2) viden om hvordan man udnytter forskellighederne konstruktivt i 
opgaveløsningen. 
 
Vedligeholdelse og optimering af samarbejdet i det daglige arbejde kræver en 
vedholdende indsats. En årlig telttur og en veltilrettelagt teamudviklingssamtale kan slå 
tonen an, men det er de små, regelmæssige indspark, der giver en holdbar effekt  
og konkret udbytte af udviklingsarbejdet. 
 
Denne workshop kan afvikles på ca. 4 timer (eller 2 x 2 timer) med jeres team, afdeling 
eller ledergruppe. 
 
 
Udbyttet for deltagerne er bl.a.: 
• større forståelse for hinandens styrker og præferencer 

• et fælles sprog for at tale om jeres respektive styrker 

• forebyggelse af misforståelser og mistrivsel i teamet 

• viden om hvordan den enkelte bidrager bedst til løsningen af jeres fælles opgave 
 
 
 
 



	
 
Workshoppen forløber i fire faser: 
 

1. Afdækning 
Deltagerne får indblik i deres egne styrker og får nye perspektiver på deres præferencer. Dette 
kan enten ske ved at lave en personprofil (eksempelvis PeopleTools eller VIA Survey) eller ved 
at deltagerne selv sætter ord på deres styrker gennem praktiske øvelser.  
Hvis I allerede bruger tests eller profilværktøjer, kan I tage udgangspunkt i disse og fokusere på 
den praktiske anvendelse af de indsigter, I allerede har opnået. 
 
Forslag til øvelser 

• Skriv en liste over 10 ting, du er god til. Mærk så efter: hvilke af disse opgaver og 
aktiviteter giver dig faktisk energi, når du laver dem? Tal med en kollega om, de dele af 
dit arbejde, der giver dig energi – og læg mærke til dit kropssprog undervejs. 
 

• Interview 2&2 – Person A: Færdiggør sætningen ”I mit professionelle liv yder jeg mit 
bedste, når jeg…”. Person B: Spørg ”Hvad er det du gør særlig godt dér?”, lyt til svaret, 
og spørg så igen 3-4 gange, indtil I er nået ind til kernen af, hvad Person A gør, når 
han/hun præsterer sig bedste. Byt derefter roller og gentag øvelsen. 

 
 

2. Indsigt 
Med udgangspunkt i de nye indsigter fra fase 1 taler deltagerne om deres egne og hinandens 
styrker. I kan evt. bruge konkrete spørgsmål til at få dialogen i gang. 
Formålet er at give gruppe en fælles indsigt i, hvilke styrker de selv og deres kolleger besidder, 
samt hvordan disse kommer til udtryk i det daglige. 
 
Forslag til brug af spørgsmål 

• Skriv spørgsmål ned på papirlapper, som lægges i en skål. Deltagerne trækker og 
besvarer på skift et spørgsmål: 

o Blev du overrasket over de styrker, du fandt frem til hos dig selv? Hvorfor (ikke)? 
o Hvilke opgaver eller aktiviteter giver dig energi (/kan få det til at boble i maven)? 
o Bruger du en eller flere af dine styrker hver dag? Hvordan? 
o Hvilke styrker kunne du tænke dig at bringe mere i spil i det daglige? Hvordan kan 

du begynde at gøre det? 
o Hvilke af dine kollegers styrker kan du lære noget af og/eller trække mere på i dit 

arbejde? 
o Etc., etc.… 

 
 



	
3. Udforskning 

Gennem dialog i mindre grupper udforsker deltagerne deres styrker. Her kan deltagerne gå i 
dybden med, hvordan egne og andres styrker kommer til udtryk i praksis – og ikke mindst 
hvordan dette kan hæmme eller fremme de fælles resultater.  
Formålet er at kaste lys over muligheder og potentielle udfordringer i det daglige samarbejde. 
 
Forslag til temaer i gruppedebatter 

• I hvilke situationer kan jeres styrker være en hæmsko for jeres fælles opgaveløsning? 
• Hvilke af jeres styrker er særligt værdifulde i hvilke faser/projekter/dele af jeres arbejde? 
• Hvordan kan I skabe de bedst mulige rammer for, at alle får mulighed for at bruge deres 

styrker dagligt (dette er vigtigt for at sikre energi og engagement i arbejdet)? 
• Hvordan kan I bruge hinandens styrker bedre i det daglige - og på længere sigt? 

 
4. Handling 

Deltagerne laver et fælles kanvas over deres styrker og taler om, hvordan de enkelte styrker er 
med til at skabe fælles resultater. Formålet er at få overblik over, hvor gruppen eventuelt 
mangler nogle styrker, eller hvem der besidder uudnyttede styrker, som kunne bringes 
yderligere i spil.  
 
Forslag til fælles kanvas  
Giv gruppen et stort ark, gerne A2 eller større, f.eks. en flipover. Bed deltagerne skrive deres 
fem største styrker på PostIts (1 styrke per PostIt). Kanvasset kan indrettes på flere måder, f.eks.: 

• Tegn en vandret og en lodret akse, som mødes i nederste venstre hjørne af papiret 
o Den lodrette akse kaldes ”Vigtige for den fælles opgave” 
o Den vandrette akse kaldes ”Bruges aktivt i vores arbejde” 
o Kanvasset giver overblik over hvor godt udnyttet gruppens styrker er 

 
• Tegn to krydsende akser, så papiret deles i fire felter.  

o Den lodrette side af kanvasset deles i hhv. ”Styrker vi besidder” (de to øverste 
felter) og ”Styrker vi savner” (de to nederste felter). 

o Den vandrette side af kanvasset dele i hhv. ”Bruger aktivt” / ”Bruger ikke” 
o Kanvasset giver overblik over manglende og uudnyttede styrker. 

 
Afslutningsvis aftaler deltagerne konkrete prøvehandlinger, som kan sætte dem i stand til at 
udnytte deres styrker bedre i hverdagen. 
 
Stine Halmind er konsulent og partner i Incento A/S. Hun hjælper individer og teams 
med at trives og maksimere deres resultater gennem indsigtsfuld kommunikation og 
styrkebaseret samarbejde. 


