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Trivselshjul	  
-‐	  til	  lærere	  i	  alle	  skoleformer	  

	  
	  

	  
	  

	  
Vil	  du	  gerne	  have	  mere	  overskud	  som	  lærer	  og	  energi	  til	  at	  gøre	  det,	  du	  er	  god	  til?	  	  

	  
I	  arbejdet	  som	  lærer	  udfylder	  du	  mange	  forskellige	  roller	  i	  løbet	  af	  en	  arbejdsdag,	  og	  
du	  indgår	  i	  mange	  forskellige	  sammenhænge.	  Det	  kan	  være	  en	  udfordring	  at	  nå	  det	  
hele,	  hvilket	  tærer	  på	  overskuddet	  og	  kan	  påvirke	  arbejdsglæden.	  	  
	  
Hvis	  du	  er	  kørt	  træt	  i	  dit	  arbejde,	  kan	  det	  være	  en	  god	  ide	  at	  se	  på,	  hvilke	  områder	  
du	  trives	  i,	  og	  hvilke	  områder	  der	  skaber	  utilfredshed.	  
	  
Her	  er	  Trivselshjulet	  et	  rigtig	  godt	  hjælpemiddel.	  Det	  lægger	  op	  til	  nogle	  
overvejelser	  om,	  hvor	  du	  står	  i	  dit	  arbejdsliv	  og	  kan	  hjælpe	  dig	  på	  vej	  til	  større	  
tilfredshed.	  Du	  kan	  finde	  Trivselshjulet	  på	  sidste	  side	  og	  gå	  i	  gang	  med	  det	  samme.	  	  
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Øvelse:	  	  
Lærerhjulet	  skaber	  overblik	  
	  
Først	  vil	  jeg	  opfordre	  dig	  til,	  at	  du	  opretter	  en	  liste	  med	  de	  roller/arbejdsopgaver,	  
du	  har	  i	  hverdagen.	  Det	  kan	  f.eks.	  være	  følgende:	  

• Klasser	  du	  underviser	  
• Fag	  du	  underviser	  i	  
• Fagteam/klasseteam	  
• Klasselærer	  funktion	  
• Ansvarsområder	  

	  
	  
Men	  det	  kan	  også	  suppleres	  med	  andre	  faktorer	  i	  dit	  arbejdsliv,	  det	  kan	  f.eks.	  være:	  

• Ledelsen	  
• Forældregruppen	  
• Fysiske	  rammer	  
• Psykisk	  arbejdsmiljø	  
• Forberedelsestid	  

	  
Du	  er	  også	  meget	  velkommen	  til	  at	  lave	  øvelsen,	  selvom	  du	  ikke	  er	  lærer	  –	  du	  sætter	  
bare	  nogle	  andre	  arbejdsområder	  ind	  i	  hjulet.	  	  
	  
Udvælg	  fokusområder	  
Når	  det	  er	  gjort,	  så	  udvælger	  du	  8	  områder,	  som	  du	  vælger	  at	  fokusere	  på,	  og	  skriver	  
dem	  ind	  i	  dit	  Trivselshjul,	  hvorefter	  du	  skraverer	  feltet,	  ud	  fra,	  hvor	  tilfreds	  du	  er	  
med	  opgaven/rollen.	  Et	  meget	  udfyldt	  felt	  symboliser	  en	  stor	  tilfredshed	  med	  
området	  –	  og	  et	  meget	  lidt	  udfyldt	  felt	  symboliserer	  en	  meget	  lille	  tilfredshed	  med	  
området.	  	  
	  
Herefter	  vil	  jeg	  opfordre	  dig	  til	  at	  tage	  en	  anden	  farve,	  og	  nu	  markerer	  du,	  hvor	  
meget	  området	  fylder	  i	  din	  bevidsthed	  –	  altså	  hvor	  meget	  tid	  og	  energi	  du	  bruger	  på	  
de	  enkelte	  områder.	  	  
	  
Nu	  får	  du	  et	  billede	  af	  din	  trivsel	  som	  lærer.	  Der	  kan	  være	  områder,	  som	  du	  ikke	  er	  
tilfreds	  med	  –	  men	  hvis	  ikke	  de	  fylder	  i	  din	  bevidsthed,	  så	  er	  det	  ikke	  nødvendigvis	  
her,	  du	  skal	  sætte	  ind.	  	  
	  
Derimod	  kan	  der	  fremkomme	  andre	  områder,	  hvor	  der	  er	  stor	  forskel	  på	  din	  
tilfredshed	  med	  området,	  og	  hvor	  meget	  det	  fylder	  i	  din	  hverdag.	  Det	  vil	  være	  
gavnligt	  at	  kigge	  nærmere	  på	  disse	  områder.	  	  
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Derfor	  vil	  jeg	  opfordre	  dig	  til,	  at	  du	  nu	  udvælger	  3	  felter,	  som	  du	  fokuserer	  på.	  Du	  
skal	  overveje,	  hvordan	  du	  kan	  påvirke	  disse	  områder,	  så	  du	  opnår	  en	  højere	  
tilfredshed	  i	  dit	  lærerliv?	  	  
	  
På	  mange	  af	  de	  skoler,	  hvor	  jeg	  kommer,	  har	  lærerne	  indflydelse	  på	  deres	  hverdag.	  
Det	  kan	  for	  eksempel	  være	  indenfor	  områderne:	  
	  

• Hvem	  underviser	  hvilke	  fag/klasser?	  
• Hvilke	  fagteam	  man	  indgår	  i?	  
• Hvem	  har	  ansvaret	  for	  faglokalerne?	  
• Er	  der	  to-‐lærer	  ordning?	  

	  
Brug	  lidt	  tid	  på	  at	  overveje,	  om	  der	  er	  noget	  du	  selv	  kan	  få	  indflydelse	  på,	  og	  tal	  det	  
igennem	  med	  en	  du	  stoler	  på	  –	  det	  kan	  være	  en	  god	  ven/veninde	  eller	  en	  kollega.	  
Læg	  en	  plan	  for	  hvilke	  ønsker,	  du	  har	  til	  det	  kommende	  skoleår,	  og	  udvælg	  et	  punkt	  
eller	  to	  som	  du	  kan	  tale	  med	  din	  leder	  om	  til	  den	  næste	  medarbejder	  
udviklingssamtale.	  
	  
Interesseret	  i	  et	  coaching	  forløb?	  	  
Hvis	  øvelsen	  giver	  dig	  lyst	  til	  at	  arbejde	  mere	  i	  dybden	  med	  din	  arbejdssituation,	  
tilbyder	  jeg	  1:1	  coaching	  via	  skype	  eller	  i	  mine	  lokaler:	  Buchwaldsgade	  50,	  5000	  
Odense	  C.	  Du	  er	  meget	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  mig	  for	  en	  uforpligtende	  snak	  om	  
din	  situation	  og	  høre,	  hvordan	  et	  coaching	  forløb	  kan	  hjælpe	  dig	  videre.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
God	  fornøjelse,	  	  
	  
Venlig	  hilsen	  Bente	  
www.nlp-‐potentiale.dk	  
Tlf.	  22	  91	  96	  97	  
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Trivselshjul	  
-‐	  til	  lærere	  i	  alle	  skoleformer	  

	  
	  

	  

Notér et livsområde ud for hver trekant i livshjulet.

GRØN.  Markér hvor tilfreds du er med hvert område på en skala fra 1-10. 

RØD.  Markér hvor meget fysisk energi/tid du bruger på det enkelte område fra 1-10. 

BLÅ.  Markér hvor meget mental energi/tid du bruger på hver enkelt område fra 1-10. 

Livshjul


