
 Sundhedsworkshop ved Michelle Lindop 

Maj/juni 2020  www.michellelindop.dk 

Modul 5: Lev sundt – også uden motivation 
Af: Michelle Lindop, i samarbejde med Døveforeningen 1866 
 
Sidste modul fuldendte fundamentet for sundhed, da vi talte om kost og sundhed. I 
dette modul afrunder jeg serien af workshops med at tale om motivation.  
 
Hvad er motivation? Mange tror, at motivation er lig med at have lyst til at gøre 
noget. I virkeligheden handler motivation om, hvor vigtigt det er for dig at gøre X (og 
hvorfor det er vigtigt), samt hvor stor din egen tro på, at du kan gennemføre/lykkedes 
med X, er. 
 

 
 
Hvordan fungerer motivation?  
Scenarie 1: Du har en opgave på arbejdet, som skal laves. Du har ikke fået en 
deadline, så du vurderer ikke, at opgaven er særlig vigtig lige nu og her. Du har også 
lidt svært ved at overskue opgaven, og du ved ikke, om du faktisk kan løse den... Din 
motivation for at gå i gang og færdiggøre den opgave er LAV. 
 
Scenarie 2: Opgaven skal afleveres i morgen, og din chef siger, at du bliver fyret, hvis 
du ikke når det til tiden. Vigtigheden stiger. Opgaven viser sig i øvrigt at være utrolig 
simpel, så du ved, at den kan du sagtens lave! Din motivation for at lave opgaven er 
HØJ. 
 
Målet er ikke at have KÆMPE motivation hver dag, men at gøre det, som er 
godt for én også på dage, hvor vi ikke har det store motivation eller lyst. 
Det er idealistisk og urealistisk, at vi ALTID har motivation for at træne, bevæge os 
og spise en sund kost. Motivation som drivkraft for at træne eller spise sundt er meget 
afhængig af vores humør og mentale overskud. 
 
Når vi accepterer, at vi ikke behøver være motiverede hele tiden, kan vi nemmere 
leve, som vi gerne vil – hver dag. Opgaven er at finde løsninger, som virker, også når 
der ikke er nogen motivation. 
 
TAK for denne gang! Du er altid velkommen til at skrive ris/ros eller spørgsmål til 
mig på michelle.sbl@hotmail.com 
 
HUSK at du kan finde alle de øvrige dokumenter fra sundhedsworkshoppen på 
1866’s hjemmeside. 
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3 bevægelsesøvelser for dine håndled 
Af: Michelle Lindop, i samarbejde med Døveforeningen 1866 
 
Øvelse 1: Håndledscirkler 

 
 
Kør håndleddet rundt i cirkler. Lav bevægelsen langsomt og gør dig umage med at 
lave store cirkelbevægelser. 
10 gange den ene vej rundt og 10 gange den anden vej. 
 
Øvelse 2: Håndledsstræk 

 
 
Stræk armen frem foran dig, og hold albuen strakt, mens du bøjer håndleddet 
forover/bagover med hjælp fra modsatte hånd. 
Hold et stræk i 10-30 sekunder, inden du skifter til modsatte hånd/retning. 
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Øvelse 3: Vægtbærende håndledsøvelse 
 

 
 
Sid på knæ med håndfladen/håndryggen i gulvet. Jo tættere dine knæ er på hænderne, 
jo nemmere. Jo længere væk du flytter knæene, jo mere vægt skal dine håndled bære. 
Start tæt på. Bevæg dig roligt frem og tilbage med overkroppen i små vip eller cirkler. 
 
Gentag 10-20 ”vip” på håndfladerne, 10-20 ”vip” på håndryggen. 


