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READY FOR LIFE
Teaching Life Skills as Part of Curriculum

MIXED
METHODS

Research and Theory
transformed to tactile 

exercises in the classroom
Teacher’s Guide

READY FOR LIFE
– Strengths, resilience and careerplans
for life pro�ciency in youth education

Du els
måder 

Du får ma
motiveres a

du skal tæn

Du interessere

nytænkning og

og finurlige løsnin

Du har en livlig fant

Opfindsom

Du arbe
med and

Du tager ans
arbejde og for 

fungerer – også s
Du påtager dig altid

arbejdet i gruppen og
for, at gruppen får succe

Du accepterer gruppens 
beslutninger.

Samarbejde

Å

D
s

D
m
id

Du
kan

Du 

bes

Åbenhed og Kritis
k tæ

nkning

Du mener, abehandlet ordeDu overholder de reenighed om.Du respekterer andre og de
meninger.

Du siger fra, hvis nogen bliver 
behandlet unfair.

At være fair
Du tænker dighandler eller taleDu er forsigtig og forn

kan tage svære valg, for
kan se meningen med det p

sigt.
Du udviser omtanke og passer 

på ikke at gøre nogen ked af 
det.

Du er fornuftig og velover
vejet og vælger iknemm

Omtanke

a

D
a
a

D
ak

Lederevne

EDu er fuld af energi og 

projekter i gang.
Du bliver nemt opslugt af en 

opgave, og du gør ikke noget 

halvt.Du er altid ivrig efter at komme 

i gang.Du kan godt lide at væ

og for dig er livet

Entusiasme

Du arbejder føre det, som du– også selv om detDu giver ikke op, men b
til du er færdig med opgaDu kan sige nej til skæg og 

ballade, når du har noget, der 
skal være færdigt til bestemt tid.

Du nyder, når du gør en opgave 
færdig.

Vedholdende
Sama

Du er god til at be
styre dine lyster og be

Du kan kontrollere dit tempe

ment og holde styr på dine 

tanker og følelser.
Du er disciplineret og kan sige 

fra og sige stop.Du er fokuseret og målrettet

og du trives bedst med

retningslinjer for
gøre.

Selvkontrol

Åbenhed

Åb

Du 
ramp

Du lad
tale for 

Du deler d

som har hju

Du fremhæv

gerne anerke

Beskeden

dende

Værdsættelse af skønhed

Du kan se det sdu kan godt lide aat smile eller grine.Du prøver at se det positive
enhver situation.Du bruger dit gode humør til at 

skabe en rar stemning omkring 

dig og til at muntre andre op.
Du elsker at grine og kan lide at

fortælle vittigheder elle
historier.

Humor

OpDu forventer det bedst

fremtiden.Du kan se noget positivt i 

enhver situation.
Du er god til at se muligheder 

og tænke positivt – også på 

andres vegne.
Du giver ikke op, selvom

møder modgang

Optimisme

ejdemarbejdema

Du nyd
som du 

Du siger of
ting – og ka

være glad fo

Du roser gerne 

sætter pris på de

for dig og for fælle

Du synes, det er vigti

mærke til, når nogen g

godt.

TaknemmeligÅ

Du tæ
livet og

Du finder 
der er en st

alting.

Du tænker ove

mellem himmel o

det, vi umiddelba

Du ved, at det er be

fuldt, hvordan du leve

Åndelighed og Livsformål

Du er in
og har ma

Du er nysger
verden omkring

Du synes, nye ting
spændende.

Du elsker at udforske o
opdage nye ting.

Nysgerrig
Pe

Du bliver oftesynes om en sagsagen fra flere sideDu giver ofte gode råddine venner spørger dig oråd og synes, du er klog.Du synes altid at vide, hvad der 
er det rette at gøre eller sige.Du forstår, hvad der er vigtigt 

her i livet.

Perspektiv og Visdom

Humor

Du har lyst til at v
du allerede ved.Du elsker at lære nye ting

Du kan godt lide at bruge tid 

på at søge svar på ting, der 

undrer dig – f.eks. via nettet, 

bøger, nyheder m.m.
Du kan godt lide at finde ud af,

hvordan noget fungerer

Videbegær

ÅÅb

Beskeden

Modig

Du tør gå imod andres mening, 

selvom du kan blive upopulær

ved det.

Du står ved dine standpu

Du kæmper for det

vigtigt for dig, og d

mening højt.

Du kan væ
måder: f

følelse

Modig

VedholdVedholde

formål

D
a
st

Du
du

Du 

for 

det,

Du h

Ærlig

Du tænker ovandre menneskeDu er venlig og gavmgerne en tjeneste, selv o
har travlt.

Du hjælper andre uden opfor-
dring.

Du nyder at gøre noget godt 
for andre, også selv om du ikke 

kender dem så godt.

Venlig

af sk
Værdsættelsese af kønhedskønhed

ktiv og Vi
Perspekt

Til
givelse

Nysge

dd

Du har brug og tæt forhold sker, du holder meDu viser din kærligheddet, du siger og gør.Du har gode og tætte venne
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.

NærværmOptimimismtimismmisme
mism

Du er go
andres føl

Du kender dig
og kommer go

med andre men
Du er god til at vurd

dan andre har det, og
de siger og handler, som

gør.
Du forstår at få andre til at fø

sig godt tilpas og ved, hvorda
du skal begå dig socialt.

Social intelligens

IN THIS  BOX YOU WILL FIND FOLLOWING:●1 A4 strength card
●1 poster with the 24 strengths

●1 package teacher’s gum
● MASTER for student copies 

INTRODUCTION TO STRENGTHS

STRENGTH
KAHOOT

STRENGTHS 
IN JOBS

SWOP A 
SENTENCE
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500 10th. grade students
• ordinary education
• special needs education

65 teachers and 
guidance counselors

2 school  
managements

2 School managements,  
12 teachers and 35 students:
Semi-structured before  
and after interviews

INTERVIEWS

PRELIMINARY RESULTS
Students:
• Increase in positive self-perception  

 based on the strengths

• Increase in the belief in one´s own  
 opportunities

• Strong student-teacher relationship

Teachers:
• Increased knowledge about life skills
• Increase in applied methodologies  

 teaching life skills

• Increase in focusing on strengths and  
 personal resources instead of lacks

• Having a common frame of reference,  
 a common language for strengths within  
 the teachers group, school management 
 and students for teaching life skills based 
 on a positive psychological approach

School Management:
• Creating a common frame of reference  

 within the teachers group, school  
 management and students increases  
 the professional approach to teaching   
 life skills and giving growth mindset feed- 
 back using the strength words

• Working together in a resourceperspective   
 creates a highly professional environment  
 which ensures teaching life skills no matter  
 the constellation of teams

• The intervention has ensured a systematic  
 and systemic approach to teaching life  
 skills to all our 10th grade students

Students: 
• CASQ (optimism)
• This is Me (self-esteem)
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