
 

HHH MODELLEN & GAMEPLAN  

Her er to super-effektive værktøjer til dig, som du kan have stor glæde af lige 
netop nu - både i forhold til at nå i mål og fuldføre cirklen - og i mange andre 
sammenhænge også. De to værktøjer er henholdsvis HHH modellen og det, 
der hedder en Gameplan. De er begge uhyre effektive og virkelig gode at 
kende.  

HHH MODELLEN  
Dette værktøj er simpelt og fungerer som lidt af en “mønsterbryder”. Mange 
af os har nemlig et mønster, der gør, at selvom vi har rigtig meget lyst til at 
bruge en hel masse tid på vores egen eller andres udvikling (eller det her 
forløb), så lader vi alligevel være med at bruge den tid på det, vi gerne vil. Det 
er det samme mønster, der får os til at udsætte mange vigtige ting i vores liv.  

Hvis du kan genkende det mønster i dig selv, så - for det første - bare rolig:  
du er ikke alene. For det andet, så får du nu det værktøj, som har hjulpet  
rigtig mange mennesker, deriblandt mig selv, virkelig meget. For det skal  
ikke være nogen hemmelighed, at jeg også har haft en tendens til at løbe af  
sted, alt hvad jeg kunne, og knokle derudaf og komme til at bruge alt for  
meget af min virkelig værdifulde tid på, dels ting, som ikke var specielt  
vigtige, men også på ting, som ikke var rigtig vigtige for mig at gøre. 
HHH modellen er et af de bedste tricks, jeg kender til at få vendt op og ned  
på mine to do lister. Den fungerer sådan her: 
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Gør dette i 21 dage – start hvornår? Inden for de næste 24 timer!  
Handl på dit momentum. Gør det uden spørgsmål, svinkeærinder og  
undskyldninger. Også når du ikke gider, også selvom du bliver inviteret på  
ferie, også selvom det regner og en milliard andre ting. Du gør det bare!  
Det handler om din livskvalitet. Stå ved dig selv og opbyg en tillid til dig  
selv, uanset hvad! Du kan regne med dig! Alt eller intet beslutning!  
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HHH MODELLEN  
Skriv følgende ned: 

1. 
Hvad vil jeg virkelig med mit liv?  

Hvad ønsker jeg at skabe?  
(Hvad er det f.eks. jeg virkelig vil med dette forløb?) 

  
2. 

Hvorfor vil jeg det her?  
Hvorfor er det her resultat vigtigt for mig at skabe?  

Hvad er motivationen bag? 

3. 
Hvordan skal jeg finde tiden?  

Hvor meget tid skal jeg bruge?  
Hvornår skal det være?  

Hvor skal jeg tage den fra? Hvad kan lade sig gøre? Og så videre.…  
(Bliv meget specifik! Hvor meget tid vil jeg bruge på mig selv hver dag?)



Tænk over: Hvad er det værste der kan ske, hvis jeg fortsætter som nu...?  
Hvilke konsekvenser har det, hvis jeg bliver ved med dette mønster/aldrig  
gør hvad jeg egentlig vil? Hvem er jeg, når jeg gør sådan? Hvilken  
rollemodel er jeg og vil jeg være for mine børn, min kæreste, min familie,  
mine venner? Hvordan vil jeg have det med mig selv..? Tænk dernæst over:  
Hvordan ville jeg have det, hvis jeg virkelig får gjort det her? Hvad er det  
bedste der kan ske, hvis jeg ændrer det? Hvem vil jeg blive? Hvad vil jeg  
kunne skabe, hvis jeg holder mine aftaler og har tillid til mig selv?  
Brug HHH modellen hver gang du skal i gang med noget. Eller brug den  
over dit liv – de forskellige aspekter af dit liv. Lige så simpel denne model  
er, lige så genial og effektiv er den også til at nå sine mål.  

Vi sætter ofte de vigtigste ting på vores to do lister til allersidst, bl.a. fordi  
der måske kan være noget smerte forbundet med det eller det er  
besværligt. Og to do lister er skabt til aldrig at blive færdige! Man skriver  
altid mere på sin to do liste end man kan nå. Måske fordi vi tror vi så når  
noget mere, men faktum er at det har den modsatte effekt. Vi får ikke gjort  
det, der er det vigtigste for os, det som udfordrer os og det vi kan lære  
mest af. Og vi kommer ikke op i helikopterperspektivet, der handler om  
hvad er vi ønsker at skabe i vores liv og hvad det er der egentlig er virkelig  
vigtigt for os.  

Så sæt dig ned, brug en time, brug to hvis du har lyst og kan afsætte tiden,  
meget gerne lige nu, når du er færdig med at læse dette og lav en HHH  
model og skriv hvad det er, du virkelig vil? Hvad skal være dit resultat? Hvad  
er det, du ønsker at skabe? 
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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.  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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.  
Materialet er udelukkende til privat brug og må ikke kopieres eller 
videredistribueres. 1 © Sofia Manning – Manning Inspire  

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:  

• Hvad kan jeg helt lade være med at gøre?  

• Hvad kan jeg uddelegere til andre?  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• 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?  

• Hvadkanjeggøreforatnydeprocessenoghavedetgodtmedden?
(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! .  
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