
	

Materialet er udelukkende til privat brug og må ikke kopieres eller videredistribueres. 
© Sofia Manning – Manning Inspire  

1 

GAMEPLAN 
 
 
HVORFOR DU SKAL LAVE EN GAMEPLAN 
  
Dette værktøj er et af de allermest effektive værktøjer til at hjælpe dig med at skabe 
overblik. En gameplan giver dig en følelse af sikkerhed for, at du kan opfylde dine 
behov.  
  
Resultatet af en gameplan er, at du er mere fri til at være til stede i dit liv og til at 
opleve en større følelse af indre ro.  
  
Vi ved godt, at vi ikke altid kan nå det hele. En gameplan hjælper dig med at blive 
realistisk om, hvad du kan nå og ikke kan nå, så du kan træffe et bevidst valg. Uden 
en gameplan er det omstændighederne, der ender med at bestemme, hvad du laver, 
og ikke laver.  
  
  
 
SÅDAN LAVER DU EN GAMEPLAN 

1. Mind dig selv om, hvilket specifikt, målbart og vigtigt resultat, du ønsker at 
opnå.   
 

2. Spørg dig selv: Hvad er det allervigtigste skridt du kan tage hen imod dit mål. 
Hvilken handling ville, også på lang sigt, gøre den største forskel?  
(Hvis du har lavet en HHH plan så tag den, og udbyg den til en Gameplan).  
 

3. Brainstorm på alle de vigtigste mål og delmål for ugen/måneden. Gør dette 
hurtigt og effektivt uden at evaluere eller bedømme målene efterhånden som 
de dukker op.   
 

4. Prioritér alle de opgaver, som står på din liste. Gruppér dem efter hvilke 
opgaver, der hører sammen i samme ”familie”. 
 

5. Vurder nu, hvor lang tid det vil tage at udføre hver enkelt handling i minutter, 
timer eller dage. 
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6. Vurder derefter, hvor mange timer du nu har til rådighed denne uge/måned. 

Husk at regne med uventede projekter, sjov og ballade, pauser og afbrydelser 
samt afslapning. Vær med andre ord realistisk. 
 

7. Nu kan du begynde at sætte dine opgaver fra listen ind i skemaet. Start med 
den først prioriterede og afsæt tid i skemaet til at gøre den helt færdigt, før du 
sætter den næste ind. Nu vil du sandsynligvis opdage, at du kan nå meget 
mindre på en uge end du troede. Men fordelen, og grunden til at det lykkes nu 
er, at det er realistisk og du har sørget for, at det bliver sjovt samtidig. Det giver 
ro. 
 

8. Inden du er helt færdig med planen, skal du lave et tjek af opgaverne. Det gør 
du ved at kigge på listen og spørge dig selv om følgende: 
 

a. Hvad kan jeg helt lade være med at gøre? 
  

b. Hvad kan jeg uddelegere til andre? 
 

c. Hvordan kan jeg sætte opgaven i system, så det ikke altid kun er op til 
mig og min selvdisciplin, om tingene bliver gjort eller ej? 
 

d. Hvad kan jeg gøre for at nyde processen og have det godt med den? (Få 
mig en makker, som jeg kan committe mig til, sætte mig på en café eller 
i parken, mens jeg udfører opgaven, sætte musik på eller noget helt 
fjerde.) 

 
 
God fornøjelse med din Gameplan! 
 
. 
 
  

 

	


