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Selvdisciplin
versuskontrol
I en tid hvorvi igen og igen hører,atvi skalslippekontrollenog
slappemere af, kan det virke paradoksaltsamtidigat træne sin
selvdisciplin.
Men faktisker der stor forskelpå at være selvdisciplineretog at være kontrolfreak.
Selvdisciplinhandler- som beskreveti dette tema - om at disciplineresig selvtil at afståfra de små her og nu-fristelser
for
at opnå sineypperstemål på længeresigt.Kontrol,derimod,
handlerom trangentil at styrealt og alle omkring sig for at skabe forudsigelighedi en ellersuforudsigeligverden.Med andre
ord kan man sige,at kontrol holder os fast i mønstre,der hæmm er os - m ens s elv dis c iplin
hjæ lp e ro s t i l a t g i v e s l i p p å d e t , d e r
ikke er så vigtigt,og dermed giver os frihed til at nå i må1.
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Selvdisciplin
for,om vifår succespå alle
er mereafgørende
giverosstyrkentil
livetsområderend intelligens.
Selvdisciplin
at tageen beslutning,
sætteet må|,læggeen planog knokle,indtil
det lykkes.Ogvoresgradaf selvdisciplin
visersigalleredetidligti
barndommen- det viseret interessant
forsøgmedskumfiduser.
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Se lv dis c iplin er s e l v e k a ra k te rstyrkens fundament. Det er evnen
tii at afstå fra en mindre belønning
her og nu for at opnå en større belønning senere.Selvdiscipliner også
evnen til at nå de måI, som man har
sat sig. Det har vist sig, at der er en
stærkereforbindelse mellem skoleelevers selvdisciplin, høje karakterer og videregående uddannelse,
end der er mellem elevernesintelligens,høje karakterer og videregåen,
de uddannelse.Faktisk er der lavet
forskning, som tyder på, at elevernes seivdisciplinhar dobbelt så stor
betydning for eksamenskaraktererne end elevernesintelligens.Vi ved
også, at selvdisciplin er afgørende
for; om en iværksætterfår succes,og
vi ved, at en forskersselvdiscipliner
afgørendefor forskningskvaliteten.
Den amerikanskepsykolog Walther
Mischel lavede i 1960'erneet forsøg med 300 børnehavebørn,den
såkaldteskumfidus-test,som siden
er bievet gentaget flere gange i hele
verden.Testener ganskesimpel:
Et 4-årigt barn efterlades i et rum
foran et'bord. På bordet ligger der
en skuinfidus. Barnet har fået besked af en forsker om, at det godt
kan spiseslikket.
Menhvis den 4-årigelige kan vente,
indiil forskeren kommer tilbage fra
et ærinde - der, viser det sig, tager
omkring et kvarter - så får barnet
hele to skumfiduser.
Videoer optaget afbørnene viser, at
de sidder og vrider sig, sparker i
luften, skjuler ansigtet.Det er tortur.
Nogle børn kan vente samtlige 15
minutter. Andre spiser skumfidusenmed det samme* og andre igen
får den pillet neesteni atomer og
smagerbare en lilie bid.
Testenhar vist sig at væreeffektiv til
at forudsige barnets fremtid, for da
Walther Mischel vendte tilbage til
børnene, da de blev 18 år, var tendensenklar:
De, der havde ventet den fulde tid
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på skumfidus nummer to, var som
18-årigeendt som mere socialtkompetente, havde større selvtillid, flere
venner, klarede sig langt bedre i
skoleprøverog var kommet ind på
bedre universiteter.
De, der spiste slikket med det samme, var mere isolerede,mente i højere grad, at de selv havde en
"skidt
karakter", var i højere grad bøIler,
havde sværereved beslutninger og
klarede sig akademisk dårligere.
Der var en sammenhæng mellem
den slags selvkontrol - behovsudskydelse som man kalder det - og
sr-rcces
i livet. Det var vel at mærke
blandt børn, der ellers kom fra nogenlunde samme socialebaggrund
- øvre middelklasse.
Nu 40 år senereer Walther Mischel
og forskerholdetvendt tilbage til de
nu 44-årige børn, og tendensener
den samme:Den tredjedelaf børnene, der ikke kunne foretagebehovsudskydelse,har i dag i gennemsnit
højere kropsvægt. Der er en øget
forekomst af misbrug, de er oftere
skilte fra deres partnere, har dårligere betaltejob og klarede sig også
dårligere på deres videregående
uddannelser.
Det storespørgsmåler så,hvor selvdisciplin kommer fra - om den er arvelig eller miljøbetinget.Forskerne
ved det ikke med sikkerhed, men
alt peger på, at miljø og opdragelse har størst betydning. Og det, mener Walther Mischel, er positivt, for
hvis vores succesi livet i høj grad er
bestemt af vores evne til at udsætte behov som børn, kan man forestille sig et træningsprogram,hvor
børn, som er dårlige til behovsudskydelse, kunne få nogle værktc$Fr.
Dermed kunne det få gennemgribende betydning se

1

Selvdisciplin
handlerom at
overholdeaftaler med sig
selv.Holde ud og holde
ved. Ofte forvekslervi
selvdisciplin
med kontrol
og ufrihed,men det er helt
forkert.Jomere
selvdisciplineret
og bevidst
vi går efter vores må|,jo
mindre bundeter vi af en
massedårligevaner.
Faktisker selvdisciplin
selvenøglentil personlig
frihed.
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Hvad enten du vil tabe dig, komme i (bedre)form,
have nyt job, ny kæreste,lære at meditere * eller på anden vis skabeen positiv forandring i dit liv, må der en vis
mængdeselvdisciplintil. Men modsat hvad mange tror,
så er det ikke nok at sættesig et mål - vi må ogsågØreos
helt klart, at målet har en pris. At der er noget,vi må give
afkald på for at nå det. Og deri ligger den store udfordring, mener Dorthe Rindbo, der er rådgiver med speciale i personlig planlægning og effektivitet.
- Det handler om at modstå her og nu-fristelser for at
opnå noget på længeresigt. For eksempelat undgå chokolade for at få en slank krop. Men der er stor forskel på
at vide, hvad der skal til - og så rent faktisk gøredet. Det
kræver en indsats, en ofring af blod, sved og tårer.Nogle
ting er hårde og svære- men så er belønningen også så
megetdestobedre.
Så Dorthe Rindbo anbefaler,at man ser sig selv dybti øjnene for at finde ud af, hvad det er, man ønsker,hvorfor
man ønsker det - og hvad prisen er.
- I flere år har det været meget populært at >mærke efter<, >slippekontrollen. ogfølge sin lyst - og jeg er bestemt fortaler for det passioneredeliv. Men det kræver
også hårdt arbejde,og hvis du er styret af hele tiden )
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Tenra:
Selvdisciplin
atfølge det, du har lyst til her og nu, når du aldrig dine måI. Nogle gange er vi nødt til at gå
den lange vej for at nå vores passion, understreger Dorthe Rindbo.
Det lyder måske både anstrengende og ubehageligt, men Dorthe Rindbo mener tværtimod, at
selvdisciplin sætter os fri.
- Det er vigtigt at forstå, at der ligger en enorm
frihed i at være selvsdisciplineret. Det hjælper os
til at leve i overensstemmelsemed vores værdier i stedet for bare at flyde med strømmen, gØre
som de andre eller være bundet op på en masse
dårlige vaner/ som vi egentlig aldrig bevidst har
valgt at tillægge os.
For hvis skyld?
Nogle af os er af natur eller af opdragelse mere
selvdisciplinerede end andre. Og det samfund og

Flex.sglvdisciplinsmusklen
Måletmedselvdisciplin
er ikkeen asketisk
og restriktiv
livsstil.
Detbetyderikke,at manskallevemedmestmuliglidelseog afsavn.Mendet handlerom at fokusere
sinstyrkeog energimod
et giventmå|,indtilmannårdet.
Enaf de mestenkleog effektive
måderat trænesinselvdisciplin
på er vedat ladeværemedat tilfredsstille
unødvendige
behov.
Vi bliverkonstant
konfronteret
meden uendelig
strømaf fristelser(det kanværechokolade,kaffe,sko,vigenudenom,en aften
på sofaenetc.).Vedat øveos i at tilfredsstille
allede små,uvæsentlige
behovtrænervi voresselvdisciplin,
præcissomvi kan
trænevoresmuskler.
Prøvfor eksemoelat:
O Ladeværemedat setv en dagellerto.
O Drikkevand,nårdu er tørstigi stedetfor sodavand
eller
kaffe.
O Gåi sengen timetidligereend normalti en uge.
O Ståaf bussenet stopfØr,du egentligskalaf,og gå restenaf
veJen.
O Spisefrugt i stedetfor sødesager,nårtrangenmeldersig.
O Sætteen cd på i stedetfor athøreradioi bilen.
Og deter barede småting.Men de er medtil at opbyggedin
indrestyrkeog giveret billedeal hvadderskaltil,for at du kan
få størrekontroloverdit liv nå dinemå|,forbedredin livskvalitet og få fred i sindet.
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den tid, vi lever i, har formentlig også betydning
for, hvor disciplinerede vi er.
- Under en højkonjunktur og i et storforbrugssamfund har vi for eksempel tendens til at blive
mere sløsede,mens vi i nedgangstider er nødt til
at stramme op og spare sammen, før vi køber en
ny fladskærm. Ofte skal vi føle os lidt pressedefor
virkelig at mobilisere vores selvdisciplin - eller
også være virkelig, virkelig motiverede. Oprigtig
motivation er nemlig altafgørende for, om vi når
vores mål. Beslutter vi for eksempel at holde op
med at ryge, fordi vores partner, venner, kolleger
eller sundhedsministeren opfordrer os til det - så
er det nærmest dømt til at mislykkes. Men gør vi
det, fordi vi selv nærer etbrændende ønske om at
leve et sundere ogrcgfrit liv, er vores odds straks
Iangt bedre.
Af og til dukker der nye guruer op på stjernehimlen, der anbefaler os at leve som dem og
dermed blive lige så smukke, sunde, rige eller
succesfulde.
- Og inspiration er godt, mener Dorthe Rindbo.
Men hvis vi går efter et niveau, vi ikke i praksis
formår at nå og derfor går rundt med evig dårlig
samvittighed og en følelse af fiasko - så er det
skidt. Vi er nødt til at gøre os klart, om vi handler
for at opfylde vores egne drømme og ambitioner,
eller vi gør det for at leve op til nogle normer, som
andre har udstukket for at opnå andres anerkendelse.Og her er det godt at mærke efter!
Hold aftaler med dig selv
Selvdisciplin og viljestyrke er selvskrevne faktorer, hvis man vil til tops i erhvervslivet, skrive en
bog eller løbe et maratonløb. Men ogsåi et helt almindeligt hverdagsliv er de vigtige medspillere.
For eksempel når vi tager en uddannelse, opbygger en forretning, vil tabe os, dyrke motion, indgår i et parforhold, ændrer vaner, opdragerbørn,
vedligeholder venskaber,holder løfter etc.
Selvdisciplin handler ihøj grad om at overholde
aftaler med os selv. Og det kan paradoksalt nok
være sværere end at overholde aftaler med andre. Hvis vi for eksempel lige er på vej ned for at
træne, og en veninde ringer for at snakke - så vil
vi ofte være tilbøjelige til at droppe træningen for
at snakke med veninden. Havde det drejet sig om
en aftale med en anden, derimod, ville vi lettere
kunne sige: >Jeghar en aftale med xxx - jeg ringer
til dig senere.o- Derfor gælder det om, at vi tager
os selv lige så alvorligt og overholder aftaleme
med os selv,understreger Dorthe Rindbo.
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Forat øgesandsynligheden
for succes
anbefaler
DortheRindboat læggeen plan.Denspecifikke
planer individuelog byggerpådinemå|,dine
overbevisninger
og det,der virkerfor dig.Men hun
foreslåren skabelon,
der sersådanud:

Sæt d:t et konkret mål. Det er ikke nok at sige, at
du vil træne mere - hvad, hvordan, hvornår og
hvor meget? For eksempel:
vil løbe fem ki"|eg
lometer tre gange om ugen lige efter arbejde" eller
vil starte mit eget ostemejeri.<Det er også
"]eg
vigtigt, at dit mål er forbundet med dine værdier,
for det giver motivation, og jo mere motiveret du
WWW'PSYKOLOGI
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er, jo lettere er det at nå dit måI. I eksemplet med
løb kan det for eksempel handle om, at det er vigtigt for dig at have en stærk og sund krop. Sæt en
startdato og husk at gennemtænke,at der også er
noget, du må give afkald på. Det kan godt være
svært, når vi er helt fokuserede på målet. Hvad
skal du give afkald på? Det kan for eksempelvære
penge, søde sager,tid med familien - og er du villig til det?
Skriv ned på et stykke paptu, hvorfor du vil
nå netop dette mål, og hvad det vil give dig.
Tænk over, hvad det vil betyde for dig på kort
og langt sigt. Find mindst 25 positive ting.
Tænk også over hvad det vil betyde for dig, hvis
du ikke når dit måI. Hvordan vil du have det?
Hvad vil du tænke om dig selv? Hvordan vil dit
Iiv se ud om 1-,2,3, 5 og 10 år? Find alle de ne- )
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straks med 6n af dine nye og støttende overbevisninger. Sig dine nye overbevisninger til dig selv
mange gange om dagen. Sig dem gerne højt.
Forbered, hvad du viI gøre, hvis du får tilbagefald eller er ved at springe fra. Hvordan
kommer du tilbage på sporet?

,l i l "

Foto Scanpx

gative konsekvenser, der vil være, hvis du ikke
gør det. Skriv disse ting på den samme liste.
Hæng til sidst listen et sted, hvor du ser den hver
dag. Læs hver enkelt punkt på listen hver dag.
Det vil styrke din motivation, beslutsomhed og
selvdisciplin.

-_ir 1

Her skal du skabe en lust do it-mentalitet. S1å
tankerne fra og handl bare. Det gælder om vedholdenhed. Der vil helt sikkert være forhindringer og sten på vejery men bliv ved. Sæt dig små
delmåI, så du får små succesoplevelserhele tiden.
Tag hellere babyskridt end kvantespring. Beløn
dig selv - og gerne hver dag med noget, der ikke
saboterer din proces. Det kan være en god kop
kaffe på en caf6 eller en tur i biografen. Visualiser
dig selv i måI. Hvordan har du det? Hvordan ser
du ud? Hvordan er dit liv?

Forberedelsesfasen Afslutnings-og
vedlieeho=ldsfisen

Denne fase springer mange over eller sjuskermed
af bar iver efter at komme i gang. Hvad har du
brug for? Er der noget, du skal købe, før du kan gå
i gang - eller nogen, du skal have råd eller hjælp
fua?Er der noget, du skal gøre fast hver dag eller
hver uge - så skriv det i kalenderen og overhold
aftalen! Hvem kan støtte dig i at nå dit mål - og
hvem vil - bevidst eller ubevidst - sabotere det?
For eksempel ved at fortæIle dig, at det er for
hårdt, for svært, eller at du hellere skal slappe af.
Spot dine hæmmende overbevisninger. Lav en liste over alle de negative ting, som du fortæller dig
selv i forbindelse med dit mål. For eksempel:
"jeg
overholder aldrig aftaler med mig selv" eller oleg
har rygrad som en regnorm.< Find så dine støttende overbevisninger. Skriv alt det modsatte af det,
som du normalt siger til dig selv.For eksempel:>Jeg
overholder altid aftaler med mig selvo og
"]eg er
viljestærk, og jeg gennemfører de ting, som jeg sætter mig for." Find mindst 6n støttende overbevisning til hver af dine hæmmende overbevisninger.
Hvis du tager dig selv i at tænke 6n af dine gamle og hæmmende overbevisninger, så erstat den
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Der vil altid være en vis risiko for at falde tilbage.
Vihar en tendenstil atblive lidtkække og overmodige, når vi når i mål - og såbegynder vi at slække
på disciplinen og tillade os selv ,bare en enkelt
cigaret/ burger / shoppetur<. Vær ekstra opmærksom, når du har nået dit måI, og bliv ved med at
arbejdemed motivationen. Måske er det noget, du
skal være opmærksom på resten af livet.

Dorthe Rindbo
er rådgiver
medspeciale
planlægning
i personlig
og
effektivitet.
Gennemintensive
workshops
og personligeforløbhjælperhun bådevirksomheder
og privatpersoner
medat få meretid, effektivitetog overskudind i hverdagen.
Semereoåwww.dortherindbo.dk
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