
Hvad er din superkraft
Emne: Anerkendelse.

Mål: Målet med aktiviteten er, at lære dig selv endnu bedre at 
kende. Se hvilke positive egenskaber du har, hvad du skal arbejde 
på samt hvad din superkraft er.

Materialer: Bilag og en saks.

Bilag: ”Superkraft pige”, ”Superkraft dreng”, ”Jeg er god til”, 
”Jeg vil blive bedre til”, ”Din superkraft”, 
”Personlige mål skabelon pige”, ”Personlige mål skabelon dreng”, 
”Personlige mål eksempel 1”, ”Personlige mål eksempel 2” og 
”Personlige mål eksempel 3”.

Sted: Klasseværelset.

Tid: 15 minutter.

Beskrivelse: Eleverne kan sidde på deres pladser, eller fordele sig 
rundt i klassen og evt. på gangene. Det er vigtigt, at de har ro og tid 
til fordybelse. Læreren eller pædagogen deler kopiark samt sakse 
ud (Superkraft pige eller dreng, jeg er god til, jeg vil blive bedre til, 
din superkraft). Øvelsen er individuel, og går ud på at udfylde bilaget 
”Superkraft pige” eller ”Superkraft dreng”. Her skal alle elever udfyl-
de de 3 felter med overskriften ”Det er jeg god til”. De kan enten fin-
de inspiration i bilaget ”Jeg er god til” eller selv finde på 3 sætninger, 
som passer til det, de er gode til, det de allerede kan. Herefter skal 
de 2 felter ”Det vil jeg arbejde på” udfyldes. Her skal eleverne finde 
personlige mål for, hvad de vil blive bedre til. Det skal ikke være fag-
faglige mål, men mere dannelses- mål. Her kan de finde inspiration 
fra bilaget ”Jeg vil blive bedre til” eller selv finde på personlige mål.
Til sidst udfyldes feltet i midten med ”Din superkraft”. Her skal ele-
verne finde det, der er unikt for lige præcis dem. De kan finde inspi-
ration i bilaget ”Din superkraft” eller selv finde på deres superkraft. 
Det er vigtigt, at alles superkraft bliver anerkendt, og ses som en 
positiv ting.
En anden dag laves øvelsen med at udfylde bilaget for de personli-
ge mål. Eleven udvælger et af de personlige mål, og tænker tegn på 
læring ind. De kan blive inspireret af bilag for personlige mål, 
eksempel 1, 2 og 3, som hænges op i klassen.

Til læreren: Dette er en opgave, som tager udgangspunkt i Vygot-
skijs ”Zonen for nærmeste udvikling”. Der må gerne arbejdes med 
eksisterende mål fra Min Uddannelse, men eleverne må også meget 
gerne arbejde med nye mål. De personlige mål eleverne vælger, kan 
også tænkes ind i skole/hjemsamarbejdet. Arkene kan tages med til 
en skole-hjemsamtale eller udarbejdes i samarbejdet med hjemmet.  
De kan også hænges op i klassen, så eleverne visuelt bliver mindet 
om deres personlige mål og løbende arbejder med dem.
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