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handlingerne



113DROP OVERSPRINGSHANDLINGERNE

Overspringshandlinger er en særlig type af selvskabte afbry-
delser, der volder så mange problemer i forhold til både fokus, 
tid og dårlig samvittighed, at de fortjener et kapitel for sig. En 
stor del af klienterne i min coachingpraksis har et ønske om at 
blive bedre til at fokusere. Samtidig beretter de om problemer 
med overspringshandlinger og udskydelsesadfærd. De udskyder 
bøvlede, kedelige eller tids- og koncentrationskrævende opga-
ver både på jobbet og derhjemme og ender med kun at nå dem, 
der er lette eller kan løses på kort tid. Nogle tilskriver denne 
adfærd en slap rygrad, men den køber jeg ikke. Jeg ser snarere 
en sammenhæng mellem fokusproblemer og overspringshand-
linger. Hvis du laver mange overspringshandlinger, er det svært 
at bevare fokus. Tilsvarende kan du nemt føle dig fristet af over-
springshandlinger, hvis du ikke kan fokusere. 
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Udskydelsesadfærd og overspringshandlinger er to sider 
af samme sag. Udskydelsesadfærd er at udskyde handlinger og 
beslutninger, mens overspringshandling er selve handlingen, 
du udfører i stedet for den handling, du egentlig burde udføre. 
Ofte er der tale om en konflikt mellem, hvad du bør gøre, og 
hvad du har lyst til. Jeg ved udmærket godt, at jeg skal gøre min 
selvangivelse klar i god tid og tilmelde mine regninger til Be-
talingsservice. Problemet er bare, at jeg finder det meste, der 
handler om økonomi, utrolig kedeligt, og så har jeg overbevist 
mig selv om, at jeg ikke er særlig god til det. Sidstnævnte er 
noget sludder, for jeg har en bachelorgrad i erhvervsøkonomi, 
men i en tidlig alder fik jeg at vide, at matematik ikke var min 
stærke side. Og den overbevisning har hængt ved lige siden. 
Så når jeg sætter mig foran computeren med intention om at 
få det arbejde overstået, mangler jeg både motivation og tro 
på egne evner. Der går da heller ikke mere end fem minutter, 
før den første overspringshandling melder sig. Alt fokus er pist 
forsvundet, og jeg ender med at hente snacks, gå på toilettet og 
tjekke nyheder, alt imens jeg brokker mig højlydt over, at jeg 
er nødt til at bruge min tid på så ligegyldige ting som økonomi. 

Som du kan se, er der flere problemer forbundet med over-
springshandlinger. Ofte bruger du længere tid på at udskyde en 
opgave og have dårlig samvittighed, end det tager at komme i 
gang og løse den. Samtidig skal du finde på legale undskyldnin-
ger for dine overspringshandlinger og kæmpe med dårlig sam-
vittighed over, at du stadig ikke har gjort det, du skulle. Måske 
slår du også dig selv oven i hovedet med, at du ikke bare kan 
tage dig sammen. Du er havnet i en negativ spiral, der er svær at 
bryde. Heldigvis findes der en række gode og effektive strate-
gier til at få tingene gjort. Inden vi ser på dem, skal du finde ud 
af, hvad der får dig til at lave overspringshandlinger. Nøglen til 
at overvinde sin udskydelsesadfærd er nemlig at kende årsagen 
bag. Når du ved, hvorfor du har svært ved at komme i gang med 
nogle bestemte opgaver, er det nemmere at udvælge de rette 
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strategier til at komme videre. Der er mange grunde til, at vi ud-
skyder og laver overspringshandlinger. Her er de fem vigtigste:

 → Slap fokusmuskel
 → Svækket impulskontrol
 → Træthed
 → Behov for pauser
 → Hjernens alarmsystem

AFBRYDELSER SVÆKKER FOKUSMUSKLEN OG 
LOKKER TIL OVERSPRINGSHANDLINGER
Fokus er ligesom en muskel, der skal trænes og vedligeholdes. Hvis 
du vænner dig til at arbejde i korte sekvenser med mange afbrydel-
ser, vil din hjerne hurtigt tilpasse sig denne arbejdsform, og derfor 
vil din evne til at fastholde en koncentreret tilstand i længere tid ad 
gangen blive svækket. Du kommer ud af træning, og din fokusmu-
skel bliver stille og roligt slap! Når hjernen vænner sig til hyppige 
skift mellem opgaver og små fragmenter af koncentration, stiger 
mængden af overspringshandlinger som regel også. Prøv at lægge 
mærke til, hvad der sker, næste gang du giver dig selv mulighed 
for at sidde uforstyrret og fokuseret, mens du løser en opgave el-
ler læser en bog. Er du vant til at færdes i et afbrydelsesrigt miljø, 
vil du højst sandsynligt begynde selv at finde på afbrydelser for at 
genskabe de trygge og vante rammer. Eller sagt med andre ord: 
Din hjerne forstår ikke, hvorfor der pludselig er så stille, og går nu 
i gang med selv at lave noget støj for at vende tilbage til det, den 
kender. Resultatet er, at den eftertragtede tilstand af vedvarende 
opmærksomhed bliver spoleret af tankemylder, trang til at hente 
kaffe, snakke med folk omkring dig og tjekke beskeder på mobil- 
telefonen. Løsningen er at fjerne unødige distraktioner omkring 
dig, reducere risikoen for at blive afbrudt og genoptræne din slap-
pe fokusmuskel ved at udføre små træningspas, hvor du øver dig 
i at fastholde fokus i fx 15-30 minutter ad gangen.
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SVÆKKET IMPULSKONTROL 
Endnu en forklaring på, hvorfor det er svært at styre sin trang til 
overspringshandlinger, er den store mængde informationer, du 
skal forholde dig til hver dag. I kapitel 4 beskrev jeg, hvordan din 
korttids- og arbejdshukommelse har en begrænset kapacitet på 
fem til ni emner ad gangen. Hvis denne del af hukommelsen bliver 
bombarderet med input, bliver den både overvældet og svækket 
og dermed også et nemt offer for fristelser. Du risikerer at lade dig 
lokke af sjovere og nemmere ting end det, der kræver en indsats 
fra din side. Derfor er det vigtigt, at du kun tilfører de informa-
tioner, din hjerne har brug for til at udføre den aktuelle aktivitet 
eller opgave, og at du fjerner unødvendige stimuli omkring dig.

TRÆTHED
Impulskontrollen bliver også påvirket negativt, når du bliver 
træt. Selv mærker jeg det tydeligst om aftenen. Hele dagen har 
jeg holdt en ulmende trang til sukker under kontrol og spist sund 
og nærende kost. I samme øjeblik jeg har ryddet op efter aftens-
maden, er min impulskontrol forsvundet som dug for solen. Dels 
er jeg ofte træt på dette tidspunkt af dagen, dels markerer opryd-
ningen, at dagens pligter nu er overstået. Min hjerne giver slip på 
den sidste rest af kontrol, og pludselig finder jeg mig selv sidden-
de i sofaen med en stor plade chokolade. Hvor kom den fra? På 
samme måde har jeg svært ved at samle mig om ting, der kræver 
fokus om aftenen. Her er risikoen for at finde på undskyldninger 
for at lave alt muligt andet størst, så hvis jeg skal give min hjerne 
gode arbejdsbetingelser, bør jeg gøre det inden spisetid. Og så 
skal chokoladen gemmes langt væk efter kl. 18! Løsningen er at 
nedbringe mængden af informationer og ting, du skal forholde 
dig til, undgå de tidspunkter, hvor du erfaringsmæssigt er mest 
træt, og selvfølgelig sørge for at få en god nats søvn. 
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MÅSKE TRÆNGER DU BARE TIL EN PAUSE
Jeg ved godt, at overskriften lyder som en dårlig undskyldning 
for at lave overspringshandlinger. Men den er god nok. En del 
udskydelsesadfærd opstår, fordi vi har glemt at give vores hjerne 
en pause. Der er grænser for, hvor længe du kan fastholde både 
motivation og fokus, og hvis du ikke selv kan finde ud af at holde 
små hvil undervejs, skal din hjerne nok minde dig om det ved at 
inkorporere en tilsyneladende irrational handling eller to. Næste 
gang du føler trang til at udskyde noget, prøv da at mærke efter, 
om dit hoved eller din krop i virkeligheden bare har brug for en 
timeout. Tit er det nok at gå udenfor og trække lidt luft, gå på 
toilettet eller strække kroppen igennem, så er du klar igen. Na-
turligvis er der risiko for, at pausen bliver endnu et påskud for at 
udskyde, men min erfaring er, at de fleste godt ved, hvornår der er 
tale om et reelt behov for en pause, og hvornår de bare ikke gider. 

NÅR DIN HJERNE SLÅR ALARM
Alle mennesker laver overspringshandlinger fra tid til anden, og 
blandt de hyppigste årsager er, at de opgaver, der ligger foran 
dem, er kedelige, store, nye eller svære. Også ting, der er forbun-
det med konflikter, kan fremkalde en trang til at udskyde, og du 
skal vide, at det er helt naturligt. Den type opgaver og aktivite-
ter, jeg lige har beskrevet, vækker typisk en eller anden form for 
ubehag hos os, og det sætter gang i hjernens alarmsystem. Bag 
tindingerne findes de to små kerner, der hedder amygdala. Disse 
mandelformede centre har betydning for vores følelsesmæssige 
reaktioner og er en del af hjernens alarmsystem, der advarer os, 
når der er fare på færde. Når alarmen lyder, reagerer vi instink-
tivt ved enten at kæmpe, flygte eller fryse. Ligesom en del af din 
opmærksomhed holder øje med potentielle farer, bidrager dette 
alarmsystem til at sikre din overlevelse ved at gøre dig i stand til at 
reagere hurtigt. Det er smart, men hjernen er ikke designet til at 
skelne mellem, om det ubehag, den registrerer, handler om reelle 
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trusler, der kan føre til udslettelse, eller blot om opgaver, der kan 
vække irritation, præstationsangst eller andre følelser. Alarmen 
bliver aktiveret uanset hvad, og når det handler om oversprings-
handlinger, er det flugtreaktionen, der er på spil. Din hjerne sør-
ger for at få dig væk fra ubehaget og i sikkerhed ved at producere 
en masse plausible undskyldninger for ikke at gå i gang, fx:

“Jeg har ikke tid.”
“Det er for svært.”
“Jeg er træt. I morgen har jeg mere energi.”
“Det er kedeligt.”
“Jeg bliver alligevel snart forstyrret, så det kan ikke 
betale sig at gå i gang.” 

I relation til overspringshandlinger og udskydelsesadfærd kan 
frys-reaktionen bedst sammenlignes med de situationer, hvor 
du stikker hovedet i busken som en struds. Det vil sige, når du 
lader, som om du ikke set den trælse besked, som du ikke har 
lyst til at svare på. Eller ignorerer de huslige pligter i håb om, at 
de går væk, hvis du venter længe nok. En kursist blev irriteret på 
mig, da jeg beskrev strudsetaktikken, og forklarede mig, at det 
ikke handlede om at udskyde visse opgaver, men om at lade dem 
modne. Hans irritation blev ikke mindre, da jeg spurgte, om han 
så havde oplevet, at opgaverne på et tidspunkt blev overmodne 
og begyndte at stinke! Jeg er helt på det rene med, at der findes 
eksempler på opgaver, der rent faktisk er forsvundet eller har 
overflødiggjort sig selv. Men de hører til sjældenhederne, og 
jeg ville ikke satse på dem som en bevidst strategi. Desværre er 
resultatet oftest, at jo længere tid du venter, desto værre bliver 
situationen. Selvom formålet med hjernens alarmsystem er at 
beskytte dig, er overspringshandlinger ikke den bedste løsning. 

Systemet er sensitivt, og når først alarmen er gået, kan det være 
svært at standse automatreaktionen. Derfor handler det om at finde 
ud af, hvordan du kan undgå at aktivere alarmsystemet. Resten af 
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kapitlet handler om, hvordan du kan komme overspringshandlin-
gerne til livs ved at snyde din hjerne i gang. Jeg beskriver også nogle 
af de udfordringer, der ligger til grund for strategierne. Læg mærke 
til, hvilke af dem du bedst kan genkende hos dig selv. De vil ofte 
være dine triggere, det vil sige udløsere af overspringshandlinger-
ne. Jo bedre du kender dine triggere, jo nemmere er det for dig at 
komme dem i forkøbet. Her er 17 strategier, der virker. 

17 STRATEGIER TIL AT SNYDE DIN HJERNE I GANG
Gør det sjovt, og giv det mening
Motivation er en vigtig katalysator for fokus. I sin bog Knivskarp 
– fra normal til genial skriver hjerneforsker Troels W. Kjær: 

Vi er typisk bedre til at koncentrere os, hvis vi oprigtigt 
interesserer os for en opgave. Og bliver vi stillet over for 
en opgave, som vi finder kedelig, kan den nemt komme 
til at tage lang tid, fordi vi har svært ved at holde kon-
centrationen.

Når ting betyder noget, bliver ens opmærksomhed skærpet, så 
jo mere motiveret du er for noget, jo nemmere er det at forblive 
fokuseret på det. Hvis du også finder den opgave, du skal løse, 
sjov, kan dit grundlag for fokus næsten ikke blive bedre.

Jeg er vild med at løse krydsogtværs og spille Wordfeud og 
kan blive høj af at lære nye ord. Når jeg først er i gang, kan jeg 
blive så opslugt, at jeg hverken ænser tid eller omgivelser. Sæt-
ter du mig derimod til at løse sudoku, vil du se mig blive fjern i 
blikket og gå på jagt efter afbrydelser. Jeg har det svært med tal, 
og hvis der ikke er et formål med at beskæftige mig med dem, 
kommer det ikke til at ske. Både motivation og energiniveau da-
ler, hvis jeg ikke kan se meningen med det, jeg laver. Forklarer 
du mig i stedet, at jeg ved at løse sudoku faktisk kan træne mig 
til en udvidelse af min hjernekapacitet, vil jeg imidlertid straks 
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være mere motiveret. Hvis du oven i den motivation lægger en 
belønning, vil jeg kaste mig over opgaven med det samme. Den 
udvidede hjernekapacitet er i øvrigt et faktum. Når du giver din 
hjerne opgaver, som den ikke er vant til at løse, udvider du den 
samlede kapacitet, mens træning inden for et område, du i for-
vejen er god til, blot gør dig endnu bedre til netop det. 

Tænk på konsekvens
Overvej konsekvenserne ved ikke at få gjort det, du bør gøre. 
Nogle gange er de så store, at de kan trumfe din trang til over-
springshandlinger. Hvis jeg ikke afleverer min selvangivelse til 
tiden, bliver jeg pålagt et skattetillæg, der stiger, for hver dag 
der går. Det er ikke til forhandling, fandt jeg ud af som nystartet 
selvstændig for 17 år siden. Jeg prøvede ellers på humoristisk 
vis at forklare en medarbejder hos SKAT om psykologien bag 
overspringshandlinger, og at de var årsagen til, at jeg var forsin-
ket. Vi havde desværre ikke samme form for humor, og kort tid 
efter landede et girokort i min postkasse. Siden da har jeg troligt 
afleveret inden for tidsfristen. Samme tankegang holder min søn 
til ilden, når han hver torsdag får trang til at lave oversprings-
handlinger i stedet for at passe sit fritidsjob og omdele aviser. 
Hvis han ikke er færdig inden kl. 18, får han ikke løn, og i værste 
fald mister han jobbet, hvis udskydelsesadfærden fortsætter.

Beløn dig selv
De fleste mennesker bliver motiverede af, at deres indsats munder 
ud i et udbytte eller en belønning, så de kan se og mærke, at de får 
noget ud af deres anstrengelser. En belønning kan være en god kop 
kaffe, når du er færdig med en kedelig opgave, eller det kan være alt 
med sukker, en pause, en shoppetur osv. Belønning kan også være 
udsigten til at spare både tid og frustrationer, hvis du går i gang med 
det samme. Alt, der kan lokke dig til at komme i gang, har ret. Du 
ved bedst selv, hvad der virker for dig. Hvis du ligesom jeg er til 
fals for belønninger, kan du med fordel benytte dig af den strategi.
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Fokusér på slutresultatet
Tænk på sidste gang, du udskød noget for til sidst at bide i det sure 
æble og få det overstået. Hvordan føltes det efterfølgende? Var det 
så slemt, som du havde forestillet dig, eller var det nemmere, end 
du havde frygtet? I de fleste tilfælde lever virkeligheden ikke op 
til skrækscenariet, og det kan endda være så dejligt at få tingene 
gjort, at du lover dig selv at droppe overspringshandlingerne næ-
ste gang. Denne følelse skal du holde fast i og minde dig selv om 
alle fordelene ved at få en irriterende opgave løst med det samme. 

Tal ting op
Lagde du mærke til formuleringerne “at bide i det sure æble” og 
“irriterende opgave”? Vi tænker sjældent over, hvilke formule-
ringer vi bruger, og hvilke associationer de vækker. Men når det 
kommer til ting, vi udskyder, kommer vi nemt til at tale om dem 
på en måde, der ikke just styrker vores motivation og virkelyst. 
Sproget er med til at forme vores virkelighed.

Rengøring hører ikke til blandt mine favoritter inden for 
huslige pligter, og allerede torsdag begynder jeg at tænke på, 
hvor træls det bliver, når vi skal gøre rent på lørdag. Fredag ta-
ger jeg næste skridt og taler højt om, hvor lidt jeg glæder mig. 
På den måde gør jeg også opgaven bøvlet for mine omgivelser. 
Jeg er godt i gang med at tale opgaven træls. 

Løsningen er ikke, at du skal lovprise alle de ting, du har 
tendens til at udskyde. Medmindre det virker for dig. Jeg foreslår 
blot, at du er opmærksom på, hvordan du taler om dem, fordi det, 
vi giver opmærksomhed, har det med at vokse. På godt og ondt. 

Skift perspektiv
Har du prøvet at løbe sur i en problemstilling eller opgave eller 
endnu værre gå helt i stå? Så kan du med stor sandsynlighed få 
gavn af at skifte perspektiv. Du kan bruge skift perspektiv-stra-
tegien på forskellige måder ved fx at skifte omgivelser og sætte 
dig et helt nyt sted, fx i haven eller på en café.
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Inden jeg hyrede en revisor til at udarbejde mit momsregn-
skab, gjorde jeg alskens krumspring for at undgå det. Efter en 
rum tid med overspringshandlinger på kontoret fandt jeg på at 
installere mig ved køkkenbordet med alle mine bilag, snacks 
og et godt glas rødvin. Ved at gøre omgivelserne og opgaven 
hyggelig og indbydende snød jeg min hjerne til at tænke, at op-
gaven måske ikke var så slem alligevel, og jeg endte faktisk med 
at aflevere momsregnskabet til tiden. 

Du har sikkert også oplevet, at tanker, ideer og løsninger tit 
dukker op, når du slapper af, står i badet eller cykler en tur. En 
anden måde at skifte perspektiv på er derfor at lægge opgaven 
eller problemstillingen til side og bevidst fokusere på noget helt 
andet. Ofte vil løsningen eller motivationen til at komme videre 
dukke op af sig selv, når du giver slip.

Tøm hovedet
Du ved nu, at en overfyldt korttids- og arbejdshukommelse 
nemt bliver svækket, og at konsekvensen er, at du mister over-
blikket og lader dig friste af overspringshandlinger. Derfor er det 
en god idé med jævne mellemrum at tømme dit hoved. Det kan 
du gøre ved løbende at skrive ned, hvad du skal huske, vigtige 
deadlines og andet, der kan optage plads i hukommelsen. En 
effektiv strategi er at tømme dit hoved, inden du går i gang med 
en aktivitet, der kræver dit fulde fokus. Når du har ryddet op, 
har du fuld kapacitet til at fokusere på det, du skal. Dukker der 
nye ting op, mens du er i gang, kan du fint holde inde et øjeblik, 
mens du noterer det på listen, for herefter at fortsætte.

Det tager kun et øjeblik
I bogen Kend din tidstype og få styr på planlægningen beskriver 
jeg De tre tidstyper®, der alle har deres unikke måde at forholde 
sig til tid på. Tidstypeuniverset består af tidsoptimisten, tidsrea-
listen og tidspessimisten. Sidstnævnte synes sjældent, der er tid 
nok, og kan blive overvældet af store og tidskrævende opgaver. 
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Tidsrealisten har, som ordet antyder, et realistisk billede af, hvor 
lang tid ting tager, mens tidsoptimistens mantra er “det tager 
kun fem minutter”. Under normale anstændigheder anbefaler 
jeg at skrue op for tidsrealismen, når du skal planlægge din tid. 
Men når det gælder overspringshandlinger, kan det godt beta-
le sig at tage den tidsoptimistiske hat på og overbevise dig selv 
om, at opgaven kun tager et øjeblik. Husk på, at det gælder om 
at snyde din hjerne i gang, og de fleste mennesker har nemme-
re ved at komme i gang med noget, der tager kort tid, fremfor 
noget, der kræver en timelang indsats. 

Tag det første skridt 
Sommetider kan man blive overvældet af en opgave og ikke ane, 
hvor man skal begynde. Sådan har jeg det med oprydning. Bare 
tanken om at rydde op gør mig træt, og pludselig kan jeg ikke 
overskue, om jeg skal begynde med skufferne eller skabene. I 
sig selv kan den følelse afholde mig fra overhovedet at gå i gang. 
Her hjælper det at identificere det første skridt. På den måde får 
du en slags indflyvning til opgaven, en hjernekrog, der gør det 
nemt for dig at tage fat. For mit vedkommende kan det være at 
beslutte, at jeg vil begynde med de øverste hylder i mit tøjskab. 
Det er en overkommelig opgave, og så er jeg i gang. 

Sæt uret
Denne strategi er en variant af “det tager kun et øjeblik”. Hvis du 
har begyndervanskeligheder, kan du sætte uret på din telefon til 
15-30 minutter. Den afsatte tid skal være tilstrækkelig til, at du kan 
komme i gang med opgaven, og samtidig så kort, at du tænker, at 
det kan du sagtens overkomme. Aftal med dig selv, at du ikke må 
bruge mere end det afsatte tidsrum. Du skal overbevise din hjerne 
om, at opgaven er overskuelig og hurtigt overstået. Når alarmen 
lyder, kan du med god samvittighed stoppe og vide, at du netop 
har trænet din fokusmuskel i 15-30 minutter. Indimellem vil du 
opleve, at du med dette første skridt er kommet så godt i gang, 
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at du lige så godt kan gøre det, du er i gang med, færdigt. Eller 
måske får du endda lyst til at fortsætte. Missionen er lykkedes.

Nedbryd opgaven
Min søn var i færd med at lave lektier, og jeg kunne se, at han 
blev mere og mere frustreret, mens han studerede et ark med fire 
forskellige opgaver. Pludselig rev han arket midt over! Inden jeg 
nåede at stoppe ham, gjorde han det igen. Tilbage på bordet lå 
fire små stykker papir, og jeg skulle lige til at skælde ham ud, da 
han med ro i stemmen sagde: “Nu kan jeg bedre overskue det.” I 
stedet for at lade sig overvælde af alle opgaverne på én gang delte 
han dem op i fire mere overskuelige bidder. Faktisk var det ret 
godt set af ham, og det er samme metode, jeg nu vil anbefale dig.

Her kombinerer jeg flere strategier med et af mine favorit-
værktøjer, nedbrydningsmodellen. Jeg bruger både “det tager 
kun at øjeblik”, “tøm hovedet”, “det første skridt” og “sæt uret”. 
Indledningsvist snyder jeg min hjerne ved at sige: “Bare rolig, jeg 
går slet ikke i gang med noget nu. Det eneste, jeg skal gøre, er at 
tømme mit hoved, og det tager kun fem minutter.” Her lister jeg 
bevidst uden om alarmsystemets sensorer. “Hvis det virkelig kun 
drejer sig om at skrive nogle punkter ned, og det ikke tager mere 
end nogle minutter, så er der ingen grund til at gå i panik. Lad 
os bare få det gjort,” ræsonnerer jeg. Virkeligheden er, at jeg, i 
samme øjeblik kuglepennen rammer papiret, allerede er i gang. 
På trods af at jeg er vidende om, at jeg narrer mig selv, hopper 
min hjerne på den alligevel. Det siger måske mere om mig, men 
hvis det virker, er alt godt. 

Faktisk er denne metode lidt af en schweizerkniv, idet du 
kan anvende den i talrige situationer. Brug modellen til at bryde 
en opgave, et projekt eller en anden form for aktivitet, du skal 
udføre, ned i mindre bidder. Hvis opgaven er diffus, hjælper mo-
dellen dig til at få konkretiseret, hvad der skal gøres. Og hvis den 
er stor, fører nedbrydningen til en trin-for-trin-plan, der er nem 
at overskue. Det kan være svært at vurdere, hvor lang tid store 
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opgaver tager. Ofte er det nemmere at tidsestimere de enkelte 
trin og herefter lægge estimaterne sammen. Nu får du et langt 
mere tidsrealistisk billede af opgaven. Føles det uoverkommeligt 
at gå i gang, kan du bruge nedbrydningsmodellen til at udføre de 
enkelte trin ét ad gangen. Ligeledes er det nemmere at planlægge 
og finde tid til at tage små skridt frem for at udføre en samlet stor 
og tidskrævende opgave. En klassisk faldgrube er nemlig at tæn-
ke: “Jeg har kun 20 minutter, og opgaven kræver mere tid, så det 
kan ikke betale sig at gå i gang.” Du kan have nogle misvisende 
forestillinger om, at du skal have en lang periode af uforstyrret 
tid til rådighed for at kunne gøre visse ting, og de vil afholde dig 
fra at komme i gang. Men du behøver ikke nødvendigvis at blive 
helt færdig. I stedet for at tænke i færdiggørelse skal du fokusere 
på at tage en bid ad gangen. Når du er færdig med ét trin, kan du 
vinge af i yderste kolonne til højre. Det giver en tilfredsstillelse 
at kunne se fremdrift, og er du heldig, kan denne gode følelse 
endda give dig energi og motivation til at nappe et trin mere. På 
den måde snyder du din hjerne til at komme i mål ved at tage 
mange små skridt ad gangen. 

Nedbrydningsmodellen kan anvendes til små og store opgaver, projekter og 
aktiviteter. Jeg bruger den til oprydning, husprojekter, skoleopgaver osv. 
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Forpligt dig
“Det er nemmere at bryde aftaler med sig selv end med andre.” 
Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt denne sætning 
på mine kurser. De fleste af os er langt mere pligtopfyldende 
over for vores omgivelser end os selv. Det handler både om kon-
sekvenser, forventninger, ikke at ville skuffe andre eller stille sig 
selv i et dårligt lys og om at gå i flinkeskolen. 

Jeg må tilstå, at jeg sjældent kommer ud at løbe, hvis ikke jeg 
har lavet en aftale med en løbemakker. Lysten til at være i god 
form fejler ikke noget, men selve træningen finder jeg mindre 
sjov, og hvis jeg er træt, eller vejret er dårligt, er det svært for mig 
at komme ud ad døren. Tanken om, at et andet menneske står i 
regnen og venter forgæves på mig, er imidlertid så pinagtig, at 
jeg hurtigt kommer op af sofaen og får snøret skoene.  

En sjov måde at forpligte sig på er ved at oprette såkaldte 
challenges. Igennem årene har jeg mediteret on and off. I de 
perioder, hvor jeg har mediteret regelmæssigt, har jeg haft stor 
glæde af det, men det er aldrig lykkedes mig at etablere en fast 
praksis, hvor jeg har holdt ved. I år besluttede jeg mig imidlertid 
for, at nu skulle det være. Sammen med en makker blev vi enige 
om en challenge, der gik ud på, at vi skulle meditere hver dag 
(varigheden bestemte vi selv), og som bevis på vores indsats 
skulle vi sende en emoji, der mediterede. Jeg lærte om mig selv, 
at min trang til at vinde trumfede overspringshandlingerne og 
fik mig i gang med at meditere med det samme. Hver dag. Mere 
skulle der ikke til efter i ti år at have kæmpet med min selvdisci-
plin. Status i skrivende stund er, at jeg har mediteret dagligt i 
seks måneder. Ud over at være svært tilfreds med mig selv mær-
ker jeg tydeligt en række gevinster i form af bedre fokus, mere 
ro, mindre tankemylder og mindre stress. 

Undgå multitasking
Når du forsøger at multitaske, bruger du mange kognitive res-
sourcer på at skifte fokus frem og tilbage. Som vi så tidligere, 
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er det tidskrævende, din fejlmargin stiger, og du bliver hurtigt 
træt i hjernen. Når trætheden melder sig, bliver din impuls-
kontrol svækket, og det bliver både sværere at fastholde fokus 
og at modstå fristelsen til at multitaske. Mind jævnligt dig selv 
om alle ulemperne ved multitasking, og øv dig i at gøre én ting 
ad gangen. 

Fjern fristelserne
Det er en god idé at rydde op omkring dig, inden du skal i gang 
med den kedelige opgave. Det vil sige, at du kan fjerne visuelle 
forstyrrelser og slukke for auditiv støj som fx tv, radio og mu-
sik. Ved du af erfaring, at andre ting kan stjæle dit fokus, skal du 
selvfølgelig også fjerne eller minimere dem. Dermed skaber du 
gode arbejdsbetingelser for et stærkt fokus. 

Begynd med det nemme
Er du typen, der får energi af at få ting gjort, så du kan vinge dem 
af på en liste? Så skal du begynde med de nemme ting. Især er 
det godt at ordne alt det, der kun tager et øjeblik, for det giver 
dig en god følelse af fremdrift og tilfører energi. Det høje energi- 
niveau kan du bruge som katalysator til opgaver, der ellers kan 
være svære at komme i gang med. 

Slug frøen
Er du derimod typen, der bruger de nemme opgaver som und-
skyldning for ikke at gå i gang med det, der er svært eller kræven-
de? Så skal du benytte dig af slug frøen-strategien. Brian Tracy 
er forfatter til Slug frøen! Hold op med at udsætte tingene og få 
mere fra hånden på kortere tid, og ifølge ham vil der altid være 
ting, som bare er trælse. Du kan tale pænt og positivt om dem, 
bryde dem ned i overkommelige bidder, sætte uret og booste 
dit energiniveau, men de vil stadig være irriterende og svære at 
komme i gang med. Det eneste rigtige at gøre er at få dem over-
stået så hurtigt som muligt: Slug frøen! Hans argument er, at 
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resten af dagen vil føles fantastisk, fordi det værste er overstået. 
Hold denne følelse op imod, hvor meget tid og energi du ellers 
kan bruge på at tænke over og udskyde den trælse opgave. Der 
er vist ingen tvivl om, hvad der bedst kan betale sig. Der er lidt 
Nike – just do it over denne strategi. 

Udskyd overspringshandlingerne med 10-minutters-reglen
Handler dette kapitel ikke om at lade være med at udskyde? Jo, 
men faktisk kan du bruge din evne til at udskyde til bevidst at 
droppe overspringshandlingerne. I bogen Indistractable – How 
to Control Your Attention and Choose Your Life foreslår Nir Eyal 
en teknik, han kalder 10-minutters-reglen, til at håndtere af-
brydelser. Hvis han føler sig overrumplet af lysten til at tjekke 
sin mobiltelefon, mens han sidder og skriver, beroliger han sin 
hjerne med, at det er o.k. at give efter. Blot skal han vente ti mi-
nutter, før han gør det. Denne bevidste udskydelse af trangen 
til at lave noget andet benytter han både til distraktioner, over-
springshandlinger, lysten til at spise usundt eller gå ombord i 
Netflix-serier. Denne tidsmæssige buffer giver dig mulighed for 
at gøre det, som adfærdspsykologer kalder “surfing the urge”. 
Du træner både at udskyde et behov og at forblive fokuseret, 
og ofte vil du opleve, at trangen fortager sig. Du har med andre 
ord redet stormen af.

Du har nu fået indsigt i, hvad der kan forårsage oversprings-
handlinger, og hvilke strategier du kan benytte dig af for at 
mindske din trang til at udskyde og i stedet komme i gang. Jeg 
vil opfordre dig til at udvælge mindst tre af de 17 strategier 
og teste dem i den kommende tid. Da vi jo ved, at motivation 
spiller en afgørende rolle for at ændre adfærd, vil jeg foreslå, 
at du vælger de strategier, som tiltaler dig mest. Enten fordi de 
er nemme at anvende, giver god mening i forhold til din type 
af overspringshandlinger, eller måske fordi du har prøvet dem 
før med succes. Eksperimentér med de forskellige strategier, og 
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find ud af, hvad der virker for dig. Det kan være, du skal juste-
re undervejs eller bruge flere strategier på samme tid. Du kan 
også vende tilbage til dette kapitel efter et stykke tid og prøve 
nye strategier af. Jo flere muligheder du har i værktøjskassen, jo 
større sandsynlighed er der for at nå dit mål om at blive bedre 
til at fokusere. 
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GODE RÅD

1  Du kan undgå mange overspringshandlinger ved at fjerne 
distraktioner, reducere risikoen for at blive afbrudt og 
lave små træningspas. 

2  Sørg også for at nedbringe mængden af informationer, 
undgå tidspunkter, hvor du er træt, hold regelmæssige 
pauser, og få en god nats søvn. 

3  Find dine triggere, list uden om sensorerne, og brug de 17 
strategier til at snyde din hjerne.
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MINE LÆRINGSPUNKTER
Det vigtigste, jeg har lært/læst i dette kapitel, er: 

Mine triggere: Hvad kan udløse overspringshandlinger?

Hvilke strategier vil jeg teste?


