
Vi ved det alle. Motion er sundt og giver en masse positive 
 bivirkninger. Men det kan være svært at komme i gang og  
få opbygget en god rutine. Læs videre her og lær gennem  
fem trin, hvordan du bliver motiveret til at komme i gang  
med at motionere og gøre det til en god vane. 

Af Lene Andersen

En aktiv livsstil er et vigtigt element i at opnå 
fysiologisk, psykologisk, social, emotionel og 
mental trivsel og forbedrer den generelle livs-
kvalitet. 

Forhindringer for motion
Det sker for os alle af og til. Du tilmelder dig 
dit lokale fitnesscenter med den intention at 
komme der tre gange om ugen, du laver et 
nytårsforsæt eller tilmelder dig træningen til 
et større løb i håbet om, at det vil motivere dig 
til at komme i form. Ofte sker der så det, at du 
får nok at se til med arbejde, dit sociale liv og 
familien, og synes det er svært at opbygge mo-
tivationen til at starte med at komme i form. 
At få tid til at træne er ikke let, især ikke hvis 
du har børn. Forældre føler ofte, at de ikke kan 
retfærdiggøre at være væk fra deres børn for 
at træne, og som følge heraf skubber de deres 
egne behov til side.  Det er vigtigt for dig at 
erkende, at tiden, du bruger på at træne, ikke 
gør dig til en dårligere eller mere ligeglad for-
ældre, tværtimod kan resultatet af træningen 
være en roligere, gladere og mere afslappet 
forældre, når du kommer hjem. 
Herudover vil du blive et positivt eksempel for 
dine børn. Undersøgelser har nemlig vist, at 
børn af aktive forældre er 5,8 gange mere til-
bøjelig til at engagere sig i fysisk aktivitet. 
Ganske vigtigt, da fedmeproblemer blandt børn 
fortsætter med at vokse. Tiden du bruger på 

motion, hvor du ikke er sammen med dine børn 
nu, kan resultere i, at du lever længere, så I får 
længere tid sammen i fremtiden. 
Uanset om du enlig forældre, du og din partner 
har en hektisk hverdag, eller du altid har travlt 
med børnene og andre forpligtelser, så kan 
motion indarbejdes i dit liv. Gå eller cykel på 
arbejde, find et fitnesscenter, hvor der også er 
børnepasning, motioner med dine børn eller 
træn mens de er i skole. Ofte bruges mangel 
på tid som en undskyldning for ikke at motio-
nere. Du vil aldrig have tid til det, du skal tage 
dig tid til det, og for at gøre det, har du brug 
for motivation. 

Spørgsmål om alder 
”Vi stopper ikke med at motionere, fordi vi 
bliver ældre – vi bliver ældre, fordi vi stopper 
med at motionere”
Efterhånden som vi bliver ældre, accepterer 
vi, at vores fysiske aktivitetsniveau falder i 
takt med, at vi får mere travlt. Som barn til-
bragte du timer med at løbe rundt og lege 
udendørs. Som teenager brugte du lidt mindre 
tid på at være fysisk aktiv og brugte mere tid 
på sociale ting, skole eller arbejde. Som voksen 
fik du mere ansvar, længere arbejdstid og 
mindre tid til at være social, med minimal 
fritid, som du ofte bruger til at ”stresse af”, 
ofte foran fjernsynet eller en anden stillesid-
dende tidsfordriv. 

MOTIVATION
5 trin til større

Fysisk aktivitet er godt for alle, på ethvert tids-
punkt i livet. Regelmæssig motion giver talrige 
fysiologiske fordele, herunder mindre risiko for 
livsstilssygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, 
type 2-diabetes, kræft, slagtilfælde, osteopo-
rose (knogleskørhed) og demens. At være aktiv 
kan også regulere kolesterol og blodtryk og 
medvirke til at reducere stress og depression, 
øge ens selvværd og medvirke til opretholdelse 
af en sund kropsvægt. 
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Trin 1: Realitets check
Første skridt er at kaste et blik på dig selv og vurdere, 
hvor du er. Det er nemt at blive distraheret af arbejde, 
familie og livets op-og nedture, mens vægten, langsomt 
men sikkert, begynder at stige sammen med dit kole-
steroltal og blodtryk. Vi bemærker ofte ikke disse ting, 
før det er for sent, og vi er hos lægen for at diskutere 
de skader, vi har gjort på vores krop. Lad være med at 
vente til du kommer til det punkt – evaluer din sundhed 
og livsstil nu. 

Vær realistisk og ærlig overfor dig selv og lav en liste 
med sundhedsrelaterede faktorer i dit liv, der bare ikke 
er gode nok.  Lav dine prioriteter. Det er meget fint, at 
du siger, at du vil motionere i din frokostpause, men 
hvis du har for travlt, eller det sociale samvær med 
kollegerne er mere vigtig for dig, er det helt sikkert, at 
det ikke vil ske. Ligeledes hvis du elsker at tilbringe 
søndag eftermiddag med at læse historier for dine børn, 
er det ikke et godt tidspunkt at planlægge at motionere, 
fordi det er dømt til at mislykkes på forhånd. 

Vær fuldstændig ærlig om din nuværende sundheds- og 
livsstilssituation og vurder dine prioriteter, så er du klar 
til næste skridt. 

Der er fem centrale trin, som du skal 
igennem for at finde og fastholde 
motivationen. Disse trin kan bruges til 
at motivere dig mod eventuelle mål, 
du har, ikke kun dem, der vedrører 
sundhed og fitness. 

Fem trin til større motivation
Ældre voksne undgår ofte helt fysisk aktivitet på 
grund af en opfattelse af, at de ikke kan det længere, 
føler det kan være farligt, eller mangler bevidsthe-
den om dens betydning. Denne tendens er alarme-
rende. Efterhånden som man ældes, bliver motion 
vigtigere end nogensinde, og de fordele motion 
giver kan bogstaveligt talt redde liv. 

Som nævnt tidligere kan fysisk aktivitet spille en 
afgørende rolle i forebyggelse af kroniske sygdom-
me. Du når din maksimale knoglemasse, når du 
18-20 år gammel, herefter er vægtbærende motion 
og indtagelse af tilstrækkelig med vitaminer og 
mineraler nødvendigt for at forhindre slidgigt, 
osteopati og osteoporose. 

Ved at deltage i et motionsprogram kan du også 
reducere risikoen for at blive ramt af visse former 
for kræft med op til 50 procent og reducere sand-
synligheden for at få type 2 diabetes eller hjerte-
kar-sygdomme. 

Som det kan ses, bliver motion mere og mere nød-
vendig efterhånden som vi bliver ældre, men de 
fleste af os motionere mindre og mindre, efterhån-
den som vi går gennem livet. Hvorfor er det sådan? 
Vi kæmper for at overvinde de hindringer, der står 
mellem os og den sunde og stærke person, vi føler 
vi aldrig bliver. Det er mangel på vedvarende mo-
tivation, der holdes os fast i dette mønster. 

Trin 2: Målsætning
Det er ingen hemmelighed, at det er vigtigt at sætte sig mål 
for at opnå succes. Det er nu tid til at sætte sig nogle mål, der 
er specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og udfordrende. 

Mål skal være specifikke. 
Sandsynligheden for succes er for eksempel højere, hvis du 
har sat et mål om at tabe 10 kilo i stedet for et mål der hedder 
at ”tabe nogle kilo”. Det er nemmere at nå sine mål, når forlø-
bet mod dem er målbare. 

Mål skal være realistiske og opnåelige,  
men alligevel udfordrende. 
Hvis de mål, du sætter dig, er for svære, er fiasko sandsynligt 
og motivation og engagement for at nå målet vil forsvinde. 
Hvis målene er for nemme, vil det være en ringe følelse af at 
have ydet en præstation, og motivation og engagement vil 
igen forsvinde. 

Lav en realistisk tidsramme  
til at nå dine mål.
Denne tidsramme vil hjælpe dig med at overvåge dine frem-
skridt og overholde dit træningsprogram. 

Sæt mål der vil motivere dig på  
et ydre såvel som indre plan. 
De fleste mennesker er motiveret på de ydre ting, når de 
begynder at motionere. Disse personer ønsker at tabe sig, 
blive strammet op eller få flere muskler og se bedre ud, selv 
om de ikke nødvendigvis nyder selve processen. De, der 
motiveres på det indre plan, er mere tilbøjelige til at finde til-
fredsstillelse og en følelse af at have præsteret noget ved at 
føle sig i bedre form, stærkere og sundere og være i stand til 
at udføre ting, de ikke troede de var i stand til. Denne type 
motivation vil sædvanligvis føre til nydelse af motion og være 
forbundet med højere grad af disciplin, når der skal motioneres 
end de der er motiveret på det ydre plan. 
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”Vi stopper ikke 
med at motionere, 

fordi vi bliver 
ældre – vi bliver 

ældre, fordi vi 
stopper med at 

motionere”

Trin 3: Kom i gang
Undlad at planlægge og du planlægger at mislykkes. Nu hvor 
du præcis ved, hvad du vil ændre, og hvor du ønsker at nå hen, 
er det tid til at kortlægge rejsen, der vil få dig derhen. Det er 
bydende nødvendigt, at din plan er realistisk og bæredygtig, 
og at du undgår en alt-eller-intet tilgang til sagen. Hvis det ikke 
er det, vil det desværre uden tvivl mislykkes. Hvis du er en 
selvudnævnt sofa-kartoffel, der deltager i absolut ingen fysisk 
aktivitet, er det urealistisk at planlægge at motionere 90 minut-
ter om dagen, syv dage om ugen. Det kan måske virke på kort 
sigt, men det vil kun være et spørgsmål om tid, før de samme 
forhindringer fra tidligere vil vise sig og din urealistiske plan-
lægning vil efterlade dig i en situation, hvor du er endnu dårli-
gere rustet til at overvinde dem. 

Mål skal brydes op i mindre, mere håndter-
bare mål, som vil være lettere at tackle. 
Så hvis dit mål er at tabe 10 kilo på 20 uger, kan et mindre mål 
være at tabe et halvt kilo hver uge. På den måde bliver det 
målbart og vil holde dig på sporet, og du kan justere målet hen 
af vejen, hvis nødvendigt.  

Ikke kun dine mål skal være specifikke,  
men også din handlingsplan. 
Beslut hvilket tidspunkt, hvilken dag og hvor længe, du vil træne 
og skriv det i din dagbog eller kalender. Gør disse planlagte 
træningsrunder lige så vigtige som et møde på arbejde, så du 
ikke vil gå glip af en eneste. 

Forvent det uventede. 
Du bliver nød til at have en back-up plan til situationer, der vil 
opstå og forårsage en barriere mellem dig og dit mål. Hvis du 
er på forretningsrejse eller på ferie, så planlæg efter overnat-
ninger, hvor der er fitnessfaciliteter eller brug et program, der 
kan trænes på hotelværelset. Hvis du ved, at du ofte er udmat-
tet efter arbejde og der er en sandsynlighed for, at du smider 
dig foran fjernsynet i stedet for at komme i fitnesscentret, så 
sørg for have dit træningstøj med på arbejde, så du kan tage 
direkte fra arbejde og til træning. 

Skriv ned
Det vil give dig mulighed for at se dine fremskridt og vil styrke 
din selvtillid og motivation i takt med at du gør fremskridt. Det 
vil også hjælpe dig med at justere dit program, hvis du ikke er 
helt på sporet med din handlingsplan og mål. 

Trin 5: Opretholdelse  
af fortsat motivation
Dette trin kan være svært. Nyhedens interesse aftager, resulta-
terne viser sig måske langsommere end i starten, eller du har 
måske ramt et niveau. Fastholdelse af en trænings rutine er hårdt 
arbejde, men den gode nyhed er, at har du gjort det i seks 
måneder, er du langt mere tilbøjelig til at fortsætte i fremtiden. 
Og der er mange teknikker, der kan hjælpe dig med det. 

Et billede siger mere end tusind ord. Tag regelmæssigt billeder 
af dig selv for at minde dig om din succes og til at fortsætte det 
hårde arbejde. Når du når dit mål, vil det være fantastisk at se 
tilbage på dem, og de vil tjene som en påmindelse om ikke at 
falde tilbage til de gamle vaner. Et andet godt tip er at have et 
billede, hvor du føler du ser allerbedst ud. 

Beløn dig selv for al det hårde arbejde. Forkæl dig selv med en 
lille gave, når du når hver af dine delmål og noget større, når du 
når de mere langsigtede mål. 

Sæt nyt mål. Fortsæt med at udfordre dig selv ved at sætte nye 
mål hele tiden. Vær sikker på følge de nødvendige skridt og 
udarbejd en handlingsplan. Når du har nået et fysisk mål, så prøv 
at tilføj et præstationsmål også, f.eks. at løbe et halv-marathon 
eller lignende. 

Udvis viljestyrke og selvbeherskelse. Både viljestyrke og selv-
beherskelse er som muskler – jo mere du bruger dem, jo stær-
kere bliver de. Når du har accepteret dette, vil du være i stand 
til at arbejde med disse områder og hver lille sejr vil øge din 
motivation. Gør en positiv ting hver dag, som du ikke ønsker at 
gøre. For eksempel, hvis du aldrig løber mere end 20 minutter, 
så beslut dig for at løbe 23 minutter. Du vil snart opleve, at du 
er i stand til meget mere og ”kan ikke” vil ikke længere være en 
del af dit ordforråd. 

Trin 4: Skab social support 
Del dine mål
Fortæl din familie, venner og kolleger om dine mål og din 
handlingsplan. Det skaber ansvarlighed og mindsker risikoen 
for at du falder tilbage til din gamle livsstil. Hvis du fortæller 
folk omkring dig, at du vil tabe 10 kg på 20 uger ved at lave 
60-minutters workout hver mandag, onsdag og fredag, er du 
langt mere tilbøjelig til at overholde det. 

Omgiv dig med positive personer, som tror på 
dig og inspirerer dig. 
Hvis personer omkring dig støtter dig i dine mål og livsændrin-
ger, vil det være lettere at bibeholde dem. Tilbring tid med 
personer, der har lignende mål eller er der, hvor du gerne vil 
være i forhold til sundhed og fitness. Du er mere tilbøjelig til 
at deltage i fysisk aktivitet, hvis personerne omkring også gør 
det, da det vil blive betragtet som normal adfærd i din om-
gangskreds. 

Træn med en ven
Træner du med en ven, vil du ikke lade vedkommende i stikken. 
Træning med en ven kan også give en sund konkurrence og 
støtte, når det bliver hårdt.
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