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Livshjulet
Livets hjul er et enkelt og mye brukt visuelt verktøy hvor du vurderer de ulike 
områdene av livet ditt ut fra hvor fornøyd du er med hvert enkelt område. Når 
du er ferdig med det vil du få en tydelig oversikt over hvilke områder av livet 
ditt du kan ha fokus på å forbedre. Deretter kan du sette deg mål og jobbe 
mot dem. Vi anbefaler mikromål, men du bestemmer selv hva som passer 
best for deg. 

Hvorfor skal du bruke tid på vurdering? 
Du kan påvirke omgivelsene dine gjennom valgene du tar. Hvordan du legger 
opp dagene dine for å gi deg selv en bedre hverdag og få tilgang på mer 
av de tingene som gjør nettopp deg godt. Som vi alltid sier: Fordi du er den 
viktigste personen i ditt liv. For å vite hva vi skal gjøre, må vi først forstå hvor 
vi er og hva som står i veien for oss. 

Livets hjul steg for steg
Livets hjul består av en sirkel som inneholder 10 mindre sirkler. De ulike 
sirklene symboliserer ulike poengsummer. Midten av hjulet representerer 0, og 
den ytterste streken av hjulet representerer 10. 

Hjulet skal bestå av 8 ulike områder som til sammen skal representerer 
balanse i livet ditt. Ved å dra en strek fra midten av hjulet og ut til 
ytterkanten kan du lage de ulike områdene så store eller små som du selv vil.  

Tilpasning: Du kan også velge å ha områdene like store dersom du ikke 
ønsker å bruke ekstra tid på å reflektere rundt hvilke områder som er 
viktigere enn andre og hvorfor. Du vil likevel få en fin oversikt over 
områdevurderingene.



Steg 1: Oppsett av livshjulet
Områdene:
1. Hjem 
2. Karriere 
3. Partnerskap/sosial status
4. Privat økonomi 
5. Fysisk og psykisk helse og trening
6. Venner og familie 
7. Personlig vekst og læring 
8. Aktiviteter, fritid og livsutfoldelse

Steg 2: Vurdering av områdene i livshjulet
Spør deg selv noen spørsmål for hver kategori:

Hvor er jeg nå? Hvor fornøyd er jeg med dette området av livet mitt? 
Gi poeng utifra hvor fornøyd du er med området ved å fargelegge eller fylle 
ut området med like mange runder som poeng. 

Hva står i veien for meg? Hvorfor valgte jeg akkurat den poengsummen?
Hva ligger bak min vurdering? Hvis lav poengsum - Hvilke behov blir ikke 
dekt?

Hva må jeg gjøre? Hva må til for at jeg skal klare å øke poengsummen på 
det området?
Hva kan jeg gjøre selv, få hjelp til? Hvem kan hjelpe meg? Hva er utenfor min 
kontroll? 
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Ditt hjul



Steg 3: Handling basert på livshjulet
Nå har du fått en god oversikt over hva som er viktig for deg. Hva som er 
utfordrende og som står mellom deg og det å få det bedre. Hva du kan gjøre 
selv, hva du kan få hjelp til og eventuelt hvem som kan hjelpe deg. 

Da er det på tide å planlegge hva du skal gjøre med det du nå vet. 

Sett deg noen mål for å forbedre et eller flere områder - gjerne mikromål! 

Hva er et mikromål?
Vår definisjon er: Mikromål er flere, oppnåelige, tidsbegrensede daglige Vår definisjon er: Mikromål er flere, oppnåelige, tidsbegrensede daglige 
muligheter for mestring på ulike områder som trenger forbedring - som igjen muligheter for mestring på ulike områder som trenger forbedring - som igjen 
kan føre til varige vaner. kan føre til varige vaner. 

Flere sjanser og oppnåelige mål er som regel et pluss når det gjelder å 
holde motivasjonen oppe. Det samme gjelder å ikke forvente for mye med en 
gang. Endring tar tid og vi må tillate oss selv å være uperfekte mennesker. 
Å øke sjansene for mestring og gjennomføringsevnen over tid bidrar til at 
mikromålene kan etableres som vaner. 

Når disse har etablert seg kan vi begynne å ta inn nye mikromål og jobbe 
de inn. Det viktigste er ikke 100% måloppnåelse hver dag, men å sakte men 
sikkert arbeide seg mot å få til målene oftere og oftere. Enkle mål og flere 
sjanser kan gi mer mestring.
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Mikromål
Mine mikromål
Område nr:

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Område nr:

Mål 1

Mål 2
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