
ARBEJDSARK 
Modul 10: En ny Verden 

Kære Cirkel,  

Velkommen til modul 10, der handler om den del af dit liv, du kender 
bedst og som fylder mest - men som mange af os gør os alt for lidt umage 
med: vores hverdag.  

Jeg vil i dette arbejdsark stille dig en række spørgsmål, der kan hjælpe dig 
med at få indsigt i din hverdag, hvad du gerne ville have, den bestod af og 
hvordan du kan opnå det. Og så giver jeg dig en udfordring.  

1. Undersøg din hverdag 
Spørg dig selv: Har jeg dybest set den hverdag, jeg vil have? Har jeg skabt 
mig en hverdag, jeg er glad for?  

Begynd med et overblik: Hvilke kategorier findes der i min hverdag? 

Eksempler: Mit hjem, mine nære relationer; veninder, mand, kone, børn, 
mit arbejde eller det, jeg tager af sted til hver dag, mine motions- og 
kostvaner, min egen selvpleje, mit jeg-univers? 

Hvordan ser grund-substansen i min hverdag egentlig ud?  

Lav en liste i din notesbog med de kategorier, der er relevante for dig, og 
spørg ved hver kategori ærligt dig selv:  

På en skala fra 0-1,0 hvor glad er jeg for x? (eksempelvis mit arbejde) 
Noter det rette tal ud for hver kategori.  



2. Undersøg din uge 
Hvilke aktiviteter slapper du af i?  
Hvilke aktiviteter kommer fra kærlighed?  
Hvilke aktiviteter kommer fra frygt eller selvhad?  
Hvor mange hverdags-aktiviteter har du, fordi du synes, du bør have dem?  
Hvor mange af dine hverdags-aktiviteter kommer fra lyst og glæde? 
  

3. Holder du af hverdagen? 
Hvad holder du af i din hverdag? Nævn mindst fem ting.  

I hvilket omfang sørger du for at opprioritere det og skabe plads til det, du 
holder af?  

Er du taknemmelig for din hverdag, eller tager du den for givet? 
 

4. Perspektiv på hverdagen 
Spørg dig selv: Hvad giver min hverdag mig – nu og i det lange løb?  

Hvordan er dit svar sammenholdt med, hvad du får ud af det, du drømmer 
om, men som ikke er i din hverdag? 

3. Dette moduls udfordring 

Opsøg 3 mennesker, eksempelvis en kollega, en ven og en bekendt. 
Gør det en-til-en eller via mail eller telefon. Spørg dem direkte:  

Hvordan ser du mig?  
Hvad tænker du om mig?  

Hvordan synes du, det går for mig? 

Kunsten er ikke at diskutere svaret, men at værdsætte det hele; det 
gode, det fantastiske, det mindre gode, det ordinære, det hele...  
Accept og værdsættelse er kodeordet. 



5. Dit liv – din hemmelighed 
Hvori består dine hemmeligheder?  
Hvad handler dit indre liv om?  
Hvad gør du for at skabe et indre liv, som er dit private rum?  
Hvad og hvordan inspirerer du dig selv og dit indre liv?  
Hvordan nærer du dig selv og får input? 

Til slut 
Spørg dig selv: Hvad har jeg, som er smukt og fint, i min hverdag?  
Hvordan står det egentlig til i mit indre og ydre liv?  
Og husk: Du har en hverdag – du er ikke din hverdag!  

Vi se på Bloggen! Rigtig god fornøjelse!  

Kærlig hilsen 

6. Dette moduls opfordring 

Skriv et digt/sang/tekst/manifest om din hverdag - og lad os alle dele 
vores tekster på bloggen! Du kan evt.  lade dig inspirere af Dan Turèlls 
digt “En hyldest til hverdagen”, men det er bestemt ikke et krav. Du kan 
finde teksten længere nede.  



EN HYLDEST TIL HVERDAGEN - af Dan Turèll  

Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af hverdagen  
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt der alligevel ikke er helt så 
kendt  
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter 
Morgenkyssene  
Postens smæld i entréen  
Kaffelugten  
Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser  
Jeg holder af hverdagen  
Selv gennem alle dens irritationer  
Bussen der skramler udenfor på gaden  
Telefonen der uafladelig forstyrrer det smukkeste, blankeste stillestående 
ingenting i mit akvarium  
Fuglene der pipper fra deres bur  
Den gamle nabo der ser forbi 
Ungen der skal hentes i børnehaven netop som man er kommet i gang  
Den konstante indkøbsliste i jakkelommen med sine faste krav om kød, 
kartofler, kaffe og kiks  
Den lille hurtige på den lokale når vil alle sammen mødes med indkøbsposer 
og tørrer sved af panderne  
Jeg holder af hverdagen  
Dagsordenen 
Også den biologiske  
De uundgåelige procedurer i badet og på toilettet  
Den obligatoriske barbermaskine 
De breve der skal skrives 
Huslejeopkrævningen  
Afstemningen af checkheftet  
Opvasken 
Erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape  
Jeg holder af hverdagen 
Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera  
Det skal til med alle sine efterladte slagger  
Så meget usagt og tilnærmelsesvist vævende og hængende i luften bagefter  
Som en art psykiske tømmermænd 
Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere  
Fint nok med fester!  
Al plads for euforien!  
Lad de tusinde perler boble!  
Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig i hvilens og hverdagens seng til 
den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt  
Jeg holder af hverdagen  
Jeg er vild med den 
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen  
Jeg holder stinkende meget af hverdagen 


