
Øvelser til motivation 

 

Øvelse 1 – refleksionsspørgsmål 

Øvelsen kan laves gruppevis og individuelt 

Spørgsmål 1: 

Hvornår mister du oftest din motivation? 
Eks. svar: Når jeg mister overblikket, når jeg sover for lidt 

Spørgsmål 2: 

Hvordan genvinder du oftest motivationen? 
Eks. svar: Når jeg skaber overblik og planlægger – tager en ting af gangen. 

Spørgsmål 3: 

Hvordan kan du bibeholde din motivation fremover? 
Eks. svar: Hvis jeg er mere systematisk i min planlægning, husker jeg at bibeholde balance i mit liv mellem 
skole og fritid. 

Hvis øvelsen laves gruppevis, deles øvelsen op i en individuel refleksionsdel og fælles diskussionsdel 

 

Øvelse 2 – arbejde med dit mindset 

1: Læs om mindset i kompetencetræet 

2: Overvej om dit mindset hindrer eller forstærker din motivation og ikke mindst, hvad du kan gøre ved det. 

 

Øvelse 3 – manglende selvkontrol 

Øvelsen kan laves individuel og gruppevis 

1: Se denne lille video 

https://www.youtube.com/watch?v=4Chp8_m-CGA 

2: Kan du bruge rådene, og har du allerede måder, hvormed du ’sparer’ på din egen selvkontrol til, når det 

virkelig gælder? 

3: Del og stjæl hinandens gode råd    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Chp8_m-CGA


Øvelse 4 – synliggør din udvikling 

Du kan øge din motivation ved at gøre dine opgaver målbare og holde styr på din fremgang. Det kan du 

gøre ved at gøre din udvikling synlig og konkret. 

I arbejdet mod et konkret mål, er det en god idé at holde styr på progressionen i dit arbejde, så du præcist 

kan se, hvor langt du er nået. Dette kan give en umiddelbar følelse af kompetence og tilfredsstillelse, som 

igen fremmer og styrker din egen indsats for at nå dine mål.  

To metoder til at synliggøre din udvikling 

Gennem de to foreslåede metoder nedenfor kan du synliggøre og måle progressionen i dit arbejde. På den 

måde skaber du et positivt miljø for dig selv at arbejde i. 

 

1: Visualiser dit arbejde 

Med denne post-it-metode kan du se, hvor langt du er kommet 

med det arbejde, du har planlagt for dagen eller ugen. Med 

denne metode vil du få en følelse af at have opnået noget, 

samtidig med at du kan gøre dit arbejde mere overskueligt. 

DET SKAL DU BRUGE: 

• Post-it notes 

• En blank overflade: Papir, væg, 
bord eller tavle 

• En blyant eller kuglepen  

SÅDAN GØR DU: 

• Skriv "Mangler" og "Færdig" på enten et papir, tavle eller post-

its, som du kan sætte på en væg 

• Skriv alle de ting du skal nå på post-its og sæt dem op under 
"Mangler" 

• Når du er færdig med en opgave, flyt da post-it'en med den 
pågældende opgave over under "Færdig" 

 

  

http://studypedia.au.dk/fileadmin/_processed_/csm_Post-it_oevelse_6c8c84cf2d.jpg


2: Fyld glasset 

Denne metode synliggør den tidslige progression i dit arbejde. 

Metoden kan hjælpe dig med at følge dit tidsskema samt 

arbejde mere effektivt. Det kan desuden føles godt at se, hvor 

lang tid der er tilbage af din planlagte arbejdsdag. 

 DET SKAL DU BRUGE: 

• En krukke 

• Papir, knapper 

eller lignende 

• Et ur 

 SÅDAN GØR DU: 

Step 1: Planlæg hvor lang tid, du vil studere 

Step 2: Lav kugler eller find knapper, der svarer til den tid, du vil studere. Hver 

kugle eller knap svarer til en halv time (du kan selv variere længden af tiden) 

Step 3: Læg en kugle eller knap ned i skålen hver gang, der er gået en halv time 

(Husk at afsætte tid til pauser) 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

http://spine.dk/nyheder/redskaber-til-mere-motivation 

http://studypedia.au.dk/studievaner/studiemotivation/ 
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