
 
 

Styrkeinterview 

Denne interviewguide kan anvendes til at give et billede af, hvem personen man taler med er, hvad 

der demotiverer, og hvilke styrker og ressourcer der kan trækkes på, når personen skal overvinde 

barrierer for at nå sine mål.  

Guiden kan hjælpe med at afdække, hvad der motiverer og giver energi hos personen, og måske 

også hjælpe til at finde livs-givende områder, som personen kan dyrke for at blive bedre til at 

overvinde barrierer. 

Instruktion 

Prøv at etablere en samtalesituation, hvor spørgsmålene kommer i en naturlig rækkefølge.   

Man starter med at afdække svagheder for at slutte med styrker, så man efterlader den man taler 

med i en god tilstand. 

Når I er færdige med interviewet, så prøv at spørg personen om, hvad han/hun selv tror sine 

styrker er. Intervieweren kan derefter fortælle, hvilke styrker han/hun ser hos vedkommende. 

Svagheder: 

Disse spørgsmål hjælper til at give et billede af, hvad der demotiverer personen, og som man i 

videst muligt omfang skal undgå at foreslå.   

• Hvilke aktiviteter kan du virkelig ikke lide at gøre? Hvordan kan det være? 

• Hvad prøver du altid at slippe for at gøre?  Hvordan kan det være? 

• Hvilke aktiviteter dræner dig, når du er nødt til at gøre dem? Har det altid været sådan? 

 

Styrker: 

Disse spørgsmål hjælper til at give et billede af, hvad der motiverer personen, og hvad personen 

godt kan lide eller er god til.  

• Hvad gør dig glad i din hverdag? 

• Hvilke slags aktiviteter og oplevelser giver dig mest energi?  

• Hvad vil du beskrive, som de bedste karaktertræk ved dig selv?  

• Hvad får dig til at føle sig som dig og den, du virkelig er?  

• Prøv at fortæl om en succesoplevelse du har haft, hvor du har opnået noget, følt dig stærk 

eller fået ros (det kan være på studiet, på arbejdet eller i din fritid) 


