
VOIMAKEHÄ® - STYRKECIRKELN –licenskurs, 5 sp. 

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ® är ett verktyg, en teori och ett 

tänkesätt som erbjuder en evidensbaserad modell, struktur och metod 

för styrkefokuserad undervisning, handledning, instruering och 

coaching samt ledarskap och förmansarbete. 

STYRKECIRKELN grundar sig på humanistisk och positiv psykologi 

och en socio-konstruktivistisk syn på undervisning, handledning och 

ledarskap. 

Under STYRKECIRKELN®-licenskurserna gör man en djupdykning i

• bakgrundsteorierna till verktyget samt den positiva psykologins 

vida styrkesyn

• teorierna bakom de olika slagen av styrkor

• dynamiken mellan de olika slagen av styrkor

• alternativa sätt att identifiera styrkor samt

• tillämpning av verktyget och handledningskonceptet ur det egna 

arbetets perspektiv.

Läs mer

www.voimakeha.info

Genomförande

Kursen genomförs som Zoom-webbkurs 16–17.3.2021 kl. 9-15 

Denna utbildning är avsedd för lärare och handledare som arbetar 

med svenskspråkiga elever/studerande på olika skolstadier. 

Obs! Huvudutbildarna talar finska, men en svenskspråkig 

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-mentor är med. Förhands- och 

kursmaterialet är på svenska. 

STYRKECIRKELN -VOIMAKEHÄ®-licenskursen omfattar studier av 

det svenska förhandsmaterialet och 2 webbkursdagar kl. 9-15. 

Kursens beräknade omfattning är 5 sp och genom att visa sin 

förmåga att tillämpa styrkecirkelteorin och styrkecirkeltänkandet kan 

man få ett intyg på 5 sp av Oamk.

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-användarlicensen och verktyget

Den som gått kursen får rätt att skaffa en STYRKECIRKELN -

VOIMAKEHÄ®-användarlicens. I kursen ingår också en kostnadsfri 

PUHTI-licens för undervisning och handledning i utbildning som inte hör till 

en läroanstalts kommersiella verksamhet. (Se licensvillkoren 

www.voimakeha.info/lisenssit). Andra licenser kan skaffas på egen 

bekostnad. 

Licensinnehavaren kan använda och tillämpa STYRKECIRKELN -

VOIMAKEHÄ®-verktyget och modellen samt utnyttja STYRKECIRKELN -

VOIMAKEHÄ®-licensmaterialet i sitt arbete enligt licensvillkoren. 

Licensinnehavaren kan skaffa ett STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-

styrkeverktyg, som innehåller 600 styrkekort och ett arbetsunderlag. 

Till den här kursen har reserverats ett begränsat antal kostnadsfria 

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-styrkeverktyg åt deltagarna/skolorna. 

Utbildningen genomförs med stöd av Svenska Folkskolans Vänner och 

är därför gratis för deltagarna.

Utbildarna

Sanna Wenström, PeD, FM, speciallärare inom yrkesutbildning och 

Laura Halonen, SVM, socialpedagog, yrkeslärare, Uleåborg 

yrkeshögskola, yrkeslärarhögskolan 

Kristina Ström, EM, studiehandledare, Master Solution Focused 

Practitioner of Coaching IASTI, STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-

mentor, Kouvolaregionens yrkesinstitut

Kontaktuppgifter

Sanna.wenstrom@oamk.fi, tel. 040 190 3494 

Anmälning

Anmälning sker i Oamks fortbildningskalender via denna länk

VOIMAKEHÄ® STYRKECIRKELN® är ett koncept och ett verktyg för identifiering och namngivande av 

styrkor. Den grundar sig på den positiva psykologins vida syn på styrkor, som omfattar karaktärsstyrkor, 

begåvningar, förvärvade kunskaper och färdigheter, intressen, värderingar och resurser.
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