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Selvdisciplin versus kontrol
I  en t id hvorvi igen og igen hører, atvi skal sl ippe kontrol len og
slappe mere af, kan det virke paradoksalt samtidig at træne sin
selvdiscipl in. Men fakt isk er der stor forskel på at være selvdisci-
pl ineret og at være kontrolfreak.
Selvdiscipl in handler - som beskrevet i  dette tema - om at dis-
cipl inere sig selv t i l  at afstå fra de små her og nu-fr istelser for
at opnå sine ypperste mål på længere sigt.  Kontrol,  derimod,
handler om trangen t i l  at styre alt  og al le omkring sig for at ska-
be forudsigel ighed i  en el lers uforudsigel ig verden. Med andre
ord kan man sige, at kontrol holder os fast i  mønstre, der hæm-
mer os -  mens selvdiscipl in hjælper os t i l  at  g ive s l ip på det,  der
ikke er så vigt igt,  og dermed giver os fr ihed t i l  at nå i  må1.

l i l ir i , ,.. ilt l,ril",
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Selvdisciplin er mere afgørende for, om vifår succes på alle
livets områder end intelligens. Selvdisciplin giver os styrken til
at tage en beslutning, sætte et må|, lægge en plan og knokle, indtil
det lykkes. Og vores grad af selvdisciplin viser sig allerede tidligt i
barndommen - det viser et interessant forsøg med skumfiduser.
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på skumfidus nummer to, var som
18-årige endt som mere socialt kom-
petente, havde større selvtillid, flere
venner, klarede sig langt bedre i
skoleprøver og var kommet ind på
bedre universiteter.
De, der spiste slikket med det sam-
me, var mere isolerede, mente i hø-
jere grad, at de selv havde en "skidt
karakter", var i højere grad bøIler,
havde sværere ved beslutninger og
klarede sig akademisk dårligere.
Der var en sammenhæng mellem
den slags selvkontrol - behovsud-
skydelse som man kalder det - og
sr-rcces i livet. Det var vel at mærke
blandt børn, der ellers kom fra no-
genlunde samme sociale baggrund
- øvre middelklasse.
Nu 40 år senere er Walther Mischel
og forskerholdet vendt tilbage til de
nu 44-årige børn, og tendensen er
den samme: Den tredjedel af børne-
ne, der ikke kunne foretage behovs-
udskydelse, har i dag i gennemsnit
højere kropsvægt. Der er en øget
forekomst af misbrug, de er oftere
skilte fra deres partnere, har dårli-
gere betalte job og klarede sig også
dårligere på deres videregående
uddannelser.
Det store spørgsmål er så, hvor selv-
disciplin kommer fra - om den er ar-
velig eller miljøbetinget. Forskerne
ved det ikke med sikkerhed, men
alt peger på, at miljø og opdragel-
se har størst betydning. Og det, me-
ner Walther Mischel, er positivt, for
hvis vores succes i livet i høj grad er
bestemt af vores evne til at udsæt-
te behov som børn, kan man fore-
stille sig et træningsprogram, hvor
børn, som er dårlige til behovsud-
skydelse, kunne få nogle værktc$Fr.
Dermed kunne det få gennemgri-

Selvdiscipl in handler om at

overholde aftaler med sig

selv. Holde ud og holde

ved. Ofte forveksler vi

selvdiscipl in med kontrol

og ufr ihed, men det er helt

forkert.Jo mere
selvdiscipl ineret og bevidst

vi går efter vores må|, jo

mindre bundet er vi af en

masse dårlige vaner.

Faktisk er selvdiscipl in

selve nøglen t i l  personlig

fr ihed.

Menhvis den 4-årige lige 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 skumfidu-
sen med det samme * og andre igen
får den pillet neesten i atomer og
smager bare en lilie bid.
Testen har vist sig at være effektiv til
at forudsige barnets fremtid, for da
Walther Mischel vendte tilbage til
børnene, da de blev 18 år, var ten-
densen klar:
De, der havde ventet den fulde tid
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Selvdiscipl in er selve karakter-
styrkens fundament. Det er evnen
tii at afstå fra en mindre belønning
her og nu for at opnå en større be-
lønning senere. Selvdisciplin er også
evnen til at nå de måI, som man har
sat sig. Det har vist sig, at der er en
stærkere forbindelse mellem skole-
elevers selvdisciplin, høje karakte-
rer og videregående uddannelse,
end der er mellem elevernes intelli-
gens, høje karakterer og videregåen,
de uddannelse. Faktisk er der lavet
forskning, som tyder på, at elever-
nes seivdisciplin har dobbelt så stor
betydning for eksamenskarakterer-
ne end elevernes intelligens. Vi ved
også, at selvdisciplin er afgørende
for; om en iværksætter får succes, og
vi ved, at en forskers selvdisciplin er
afgørende for forskningskvaliteten.
Den amerikanske psykolog Walther
Mischel lavede i 1960'erne et for-
søg med 300 børnehavebørn, den
såkaldte skumfidus-test, som siden
er bievet gentaget flere gange i hele
verden. Testen er ganske simpel:
Et 4-årigt barn efterlades i et rum
foran et'bord. På bordet ligger der
en skuinfidus. Barnet har fået be-
sked af en forsker om, at det godt
kan spise slikket.
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løb. Men også i
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medspillere, for-
klører Dorthe
Rindbo.

Hvad enten du vil tabe dig, komme i (bedre) form,
have nyt job, ny kæreste, lære at meditere * eller på an-
den vis skabe en positiv forandring i dit liv, må der en vis
mængde selvdisciplin til. Men modsat hvad mange tror,
så er det ikke nok at sætte sig et mål - vi må også gØre os
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 udfor-
dring, mener Dorthe Rindbo, der er rådgiver med spe-
ciale i personlig planlægning og effektivitet.
- Det handler om at modstå her og nu-fristelser for at
opnå noget på længere sigt. For eksempel at undgå cho-
kolade for at få en slank krop. Men der er stor forskel på
at vide, hvad der skal til - og så rent faktisk gøre det. Det
kræver en indsats, en ofring af blod, sved og tårer. Nogle
ting er hårde og svære - men så er belønningen også så
meget desto bedre.
Så Dorthe Rindbo anbefaler, at man ser sig selv dybti øj-
nene 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 ef-
ter<, >slippe kontrollen. ogfølge sin lyst - og jeg er be-
stemt fortaler for det passionerede liv. Men det kræver
også hårdt arbejde, og hvis du er styret af hele tiden )
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atfølge det, du har lyst til her og nu, når du al-
drig dine måI. Nogle gange er vi nødt til at gå
den lange vej for at nå vores passion, understre-
ger Dorthe Rindbo.
Det lyder måske både anstrengende og ubeha-
geligt, 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 overensstemmelse med vores værdi-
er 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

den tid, vi lever i, har formentlig også betydning
for, hvor disciplinerede vi er.
- Under en højkonjunktur og i et storforbrugs-
samfund 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 pressede for
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 stjerne-
himlen, 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 anerken-
delse. Og her er det godt at mærke efter!

Hold aftaler med dig selv
Selvdisciplin og viljestyrke er selvskrevne fakto-
rer, hvis man vil til tops i erhvervslivet, skrive en
bog eller løbe et maratonløb. Men også i et helt al-
mindeligt hverdagsliv er de vigtige medspillere.
For eksempel når vi tager en uddannelse, opbyg-
ger en forretning, vil tabe os, dyrke motion, ind-
går 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 an-
dre. 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: >Jeg har 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.

Flex.sglvdisciplins-
musklen
Målet med selvdisciplin er ikke en asketisk og restriktiv l ivssti l.
Det betyder ikke, at man skal leve med mest mulig l idelse og af-
savn. Men det handler om at fokusere sin styrke og energi mod
et givent må|, indti l man når det.
En af de mest enkle og effektive måder at træne sin selvdisciplin
på er ved at lade være med at t i l fredssti l le unødvendige behov.
Vi bliver konstant konfronteret med en uendelig strøm af fristel-
ser (det kan være chokolade, kaffe, sko, vigen udenom, en aften
på sofaen etc.). Ved at øve os i at tilfredsstille alle de små, uvæ-
sentlige behov træner vi vores selvdisciplin, præcis som vi kan
træne vores muskler.
Prøv for eksemoel at:
O Lade være med at se tv en dag eller to.
O Drikke vand, når du er tørstig i stedet for sodavand eller

kaffe.
O Gå i seng en time tidligere end normalt i en uge.
O Stå af bussen et stopfØr, du egentlig skal af, og gå resten af

veJen.
O Spise frugt i stedet for søde sager, når trangen melder sig.
O Sætte en cd på i stedet for athøre radio i bilen.
Og det er bare de små ting. Men de er med ti l  at opbygge din
indre styrke og giver et bil lede al hvad der skal t i l , for at du kan
få større kontrol over dit l iv nå dine må|, forbedre din l ivskvali-
tet og få fred i sindet.
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SEVDISCIPLINENS
For at øge sandsynligheden for succes anbefaler
Dorthe Rindbo at lægge en plan. Den specifikke

plan er individuel og bygger på dine må|, dine
overbevisninger og det, der virker for dig. Men hun

foreslår en skabelon, der ser sådan ud:

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: "|eg vil løbe fem ki-
lometer tre gange om ugen lige efter arbejde" el-
ler "]eg vil starte mit eget ostemejeri.< Det er også
vigtigt, at dit mål er forbundet med dine værdier,
for det giver motivation, og jo mere motiveret du

WWW'PSYKOLOGI MAGAS NET DK

er, jo lettere er det at nå dit måI. I eksemplet med
løb kan det for eksempel handle om, at det er vig-
tigt 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 eksempel være
penge, søde sager, tid med familien - og er du vil-
lig 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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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.

Forberedelsesfasen
Denne fase springer mange over eller sjusker med
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 li-
ste 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 støtten-
de 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 sæt-
ter mig for." Find mindst 6n støttende overbevis-
ning til hver af dine hæmmende overbevisninger.
Hvis du tager dig selv i at tænke 6n af dine gam-
le og hæmmende overbevisninger, så erstat den
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straks med 6n af dine nye og støttende overbevis-
ninger. Sig dine nye overbevisninger til dig selv
mange gange om dagen. Sig dem gerne højt.
Forbered, hvad du viI gøre, hvis du får tilba-
gefald eller er ved at springe fra. Hvordan
kommer du tilbage på sporet?

, l i l "  -_ i r  1

Her skal du skabe en lust do it-mentalitet. S1å
tankerne fra og handl bare. Det gælder om ved-
holdenhed. Der vil helt sikkert være forhindrin-
ger og sten på vejery men bliv ved. Sæt dig små
delmåI, så du får små succesoplevelser hele 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?

Afslutnings- og
vedlieeho=ldsfisen

ty. ' ' . ' . . ' . . . . .

Der vil altid være en vis risiko for at falde tilbage.
Vihar en tendens til atblive lidtkække og overmo-
dige, når vi når i mål - og så begynder vi at slække
på disciplinen og tillade os selv ,bare en enkelt
cigaret / burger / shoppetur<. Vær ekstra opmærk-
som, når du har nået dit måI, og bliv ved med at
arbejde med motivationen. Måske er det noget, du
skal være opmærksom på resten af livet.

Dorthe Rindbo
er rådgiver med speciale i personlig planlægning og
effektivitet. Gennem intensive workshops og person-
lige forløb hjælper hun både virksomheder og pri-
vatpersoner med at få mere tid, effektivitet og over-
skud ind i hverdagen.
Se mere oå www.dortherindbo.dk
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