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Livsduelighed og børns karakterstyrker Anne Linder Hent PDF Forskning har dokumenteret, at arbejdet med
personlige karakterstyrker hos voksne skaber mere glæde, tilfredshed, engagement og bedre præstationer.

Formålet med denne bog er at skabe samme mulighed på børneområdet.

Skoleverdenen er i en stor forandringsproces, der stiller skærpede krav til faglighed, samtidig med at
elevernes personlige og sociale kompetencer er nødvendige faktorer for at skabe trivsel, vækst og

livsduelighed. Bogen viser, gennem en forankring i den positive psykologis teori og metoder, hvordan et
barns færdigheder, ressourcer og potentialer kan sættes i spil gennem en styrkebaseret tilgang.

Bogen anviser veje til det daglige pædagogiske arbejde med et enkelt barn, en børnegruppe eller en samlet
klasse og i det professionelle teamsamarbejde. Gennem en kortlægning, udforskning og anvendelse af

karakterstyrkerne skabes mulighed for bedre trivsel og bedre læring.

I tilknytning til bogen er der udarbejdet screeningsværktøjet Styrkekompasset samt Styrkemappen, som består
af et sæt plakater og kort til brug i det daglige arbejde i klassen eller med enkelte elever eller små grupper.
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