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SMÅ 35 MINUTTER OM 
KARAKTERTRÆK

• Hvorfor arbejde med karaktertræk?

• Hvad er Karaktertræk?

• Hvordan kan man bruge karaktertræk i 
skolehverdagen?



KARAKTERTRÆK –
GRUNDLÆGGENDE

LIFESKILLS



EN GOD 
KARAKTER ER 
VIGTIGERE END 
HØJE
KARAKTERER



KARAKTERTRÆK OG UDDANNELSESPARATHED
Personlige Kompetencer

• Motivation

• Selvstændighed

• Ansvarlighed 

• Mødestabilitet

• Valgparathed

Sociale Kompetencer

• Samarbejdsevne

• Tolerance

• Respekt



”Hvis man skal hjælpe intelligente elever, 
som til stadighed yder lave præstationer, 
må undervisere og forældre først indse, at 
karakter er mindst lige så vigtig en faktor 
som intelligens”. 

Angela Duckworth





7 KARAKTERTRÆK GØR FORSKELLEN



DE 7 KARAKTERTRÆK ER IKKE

Prioriteret i værdi

Noget man kan bede andre om at træne

Noget man kan påpege, at andre mangler

Noget man kan blive færdig med at øve sig på



DE 7 KARAKTERTRÆK I SKOLEN

Som professionel voksen
• Anerkend KT som alle andre kompetencer
• Fortæl, når du selv har brugt – eller skulle have brugt – et KT
• Brug KT til at afdække udfordringer og løsninger
• Stil flere spørgsmål og giv færre svar
• Husk dit eget mindset;-)



DE 7 KARAKTERTRÆK I SKOLEN

Fælles i klassen
• Lav historier med karaktertrækkene
• Genkend dem i film og tekster, bl.a. i forbindelse med 

personkarakteristik
• Identificer timens KT – før og efter læringsaktiviteter
• Udarbejd strategier på baggrund af KT
• Sæt fokus på ét KT ad gangen – lav detektivarbejde, 

find eksempler etc.



DE 7 KARAKTERTRÆK I SKOLEN

Individuelt
• Den enkelte elev sætter fokus på ét KT, som trænes
• Skriv logbog
• Elevplaner med personlige og sociale mål
• Skole-hjem-samarbejde, hvor eleven præsenterer KT-mål

og strategi



TAL MED DIN 
SIDEMAND 

• Hvordan giver dette
mening – der hvor du er?



SPØRGSMÅL



TAK FOR I DAG










