
	  
Hold	  fokus	  og	  præstér	  det	  sublime	  
	  
Daniel	  Goleman	  tager	  med	  sin	  nye	  bog	  Fokus	  fat	  om	  nælden	  på	  det	  tidstypiske	  personlige	  og	  
samfundsmæssige	  problem:	  mangelen	  på	  koncentration.	  
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Mennesker	  lader	  sig	  konstant	  distrahere	  og	  afbryde	  i	  dag.	  Det	  er	  blevet	  vigtigere	  at	  se	  på	  sin	  
smartphone	  end	  på	  de	  mennesker,	  man	  er	  sammen	  med.	  Det	  mener	  den	  amerikanske	  
psykolog,	  forfatter	  og	  ophavsmand	  til	  begrebet	  ’følelsernes	  intelligens’	  Daniel	  Goleman.	  	  
	  
I	  sin	  nye	  bog	  argumenterer	  Goleman	  for,	  at	  menneskers	  evne	  til	  at	  være	  til	  stede	  og	  vise	  
opmærksomhed	  er	  blevet	  forringet,	  fordi	  man	  bliver	  bombarderet	  med	  digitale	  nyheder	  lige	  
meget,	  hvor	  men	  er.	  Smartphonen	  er	  lige	  ved	  hånden,	  og	  de	  færreste	  kan	  lade	  være	  med	  at	  
kigge	  på	  den	  hele	  tiden.	  
	  
Fokus	  og	  opmærksomhed	  er	  et	  meget	  stærkt	  grundlag	  for	  vores	  koncentration,	  som	  igen	  er	  
afgørende	  for	  læring	  og	  mulighed	  for	  at	  præstere	  det	  unikke,	  hævder	  Daniel	  Goleman.	  Hvis	  
man	  ikke	  længere	  er	  i	  stand	  til	  at	  holde	  fokus,	  bliver	  man	  overfladisk	  og	  mister	  evnen	  til	  at	  
engagere	  sig	  dybt,	  og	  det	  kan	  få	  fatale	  konsekvenser	  i	  forhold	  til	  at	  mærke	  egne	  følelser	  og	  
håndtere	  følelsesmæssige	  relationer.	  Ledere	  har	  et	  dobbeltansvar.	  En	  leder	  skal	  både	  træne	  
sin	  egen	  evne	  til	  at	  fokusere	  og	  sikre	  rammer	  for	  medarbejderne,	  så	  de	  ikke	  konstant	  lader	  sig	  
afbryde.	  
	  
Et	  gennemgående	  tema	  i	  bogen	  er,	  at	  viljestyrke	  former	  vores	  skæbne.	  Daniel	  Goleman	  har	  i	  
en	  årrække	  været	  tilknyttet	  The	  New	  York	  Times	  som	  skribent.	  Her	  har	  han	  skrevet	  om	  
hjernen	  og	  menneskers	  adfærd.	  Lige	  som	  hans	  tidligere	  bøger	  har	  den	  nye	  Fokus	  også	  flere	  
kapitler	  med	  forskningsresultater	  om	  menneskers	  adfærd.	  	  
	  
Et	  af	  de	  omtalte	  forsøg,	  som	  er	  fra	  1960’erne,	  handler	  om	  børn	  på	  fem-‐seks	  år	  fra	  dårligt	  
stillede	  familier.	  Børnene	  opholdt	  sig	  i	  et	  sterilt	  rum.	  De	  fik	  besked	  på,	  at	  de	  gerne	  måtte	  tage	  
et	  stykke	  slik,	  som	  lå	  fremme,	  men	  kunne	  de	  lade	  det	  ligge,	  ville	  de	  senere	  få	  to	  stykker.	  De	  
børn,	  som	  var	  i	  stand	  til	  at	  udsætte	  deres	  behov,	  klarede	  sig	  senere	  i	  livet	  langt	  bedre	  end	  de	  
øvrige	  i	  forhold	  til	  tre	  parametre:	  sundhed,	  økonomi	  og	  kriminalitet.	  
	  
At	  være	  i	  stand	  til	  at	  rette	  fokus	  mod	  én	  ting	  og	  udelukke	  andre	  handler	  dybest	  set	  om	  
viljestyrke.	  Det	  var	  også	  viljestyrken,	  som	  gjorde	  Susan	  Butcher	  til	  vinder	  af	  verdens	  måske	  



mest	  krævende	  løb	  Iditarod.	  I	  over	  en	  uge	  konkurrerer	  slædehunde	  om	  at	  tilbagelægge	  1800	  
km	  arktisk	  is.	  Hundene	  og	  slædeføreren	  er	  typisk	  i	  gang	  hele	  dagen	  og	  hviler	  sig	  om	  natten	  
eller	  omvendt.	  Susan	  Butcher	  opfandt	  i	  sin	  tid	  en	  ny	  version	  af	  Iditarod-‐løbet,	  hvor	  man	  
skiftevis	  løber	  og	  hviler	  i	  intervaller	  på	  fire-‐seks	  timer	  både	  dag	  og	  nat	  i	  stedet	  for	  12	  timers	  
løb	  og	  12	  timers	  hvile.	  Det	  var	  en	  risikabel	  plan,	  ikke	  mindst	  fordi	  det	  begrænsede	  hendes	  
mulighed	  for	  at	  sove;	  for	  mens	  hundene	  sov,	  var	  hun	  nødt	  til	  at	  planlægge	  næste	  tur.	  	  
	  
Butcher	  brugte	  mange	  timer	  på	  at	  finjustere	  sine	  færdigheder	  som	  hundefører.	  Hun	  studerede	  
isen	  i	  detaljer	  og	  knyttede	  tæt	  bånd	  til	  sine	  hunde.	  Men	  det	  var	  selvdisciplinen,	  der	  var	  det	  
mest	  iøjnefaldende	  ved	  hendes	  træningsmetoder.	  Hun	  vandt	  Iditarod-‐løbet	  fire	  gange.	  ”Hun	  
var	  virkelig	  god	  til	  at	  fokusere,	  og	  det	  var	  det,	  der	  gjorde	  hende	  så	  god	  til	  sporten”,	  fortæller	  
en	  anden	  Iditarod-‐deltager	  i	  bogen.	  
	  
Bogens	  pointe	  er,	  at	  graden	  af	  selvkontrol	  hænger	  sammen	  med,	  om	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  
navn	  på	  sine	  følelser	  og	  sammenkoble	  dem	  med	  erindringer	  og	  associationer.	  Goleman	  kalder	  
fokus	  for	  selvreflekterende	  opmærksomhed,	  som	  er	  det	  samme	  som	  at	  være	  bevidst	  om	  egen	  
mentale	  tilstand.	  Man	  kan	  optræne	  denne	  egenskab,	  og	  det	  bør	  især	  ledere	  gøre	  blandt	  andet	  
ved	  at	  afsætte	  regulær	  tid	  til	  at	  reflektere.	  	  
	  
Bogen	  er	  delt	  op	  i	  følgende	  dele:	  Opmærksomhedens	  anatomi,	  Bevidsthed,	  At	  læse	  andre,	  Den	  
større	  sammenhæng,	  Smart	  Practice	  og	  Den	  velfokuserede	  leder.	  I	  afsnittet	  om	  den	  
velfokuserede	  leder	  giver	  Goleman	  råd	  om,	  hvordan	  ledere	  kan	  styre	  deres	  opmærksomhed.	  
En	  af	  de	  fundamentale	  ledelsesopgaver	  går	  ud	  på	  at	  rette	  opmærksomheden	  mod	  det	  
væsentlige.	  Talent	  på	  det	  område	  indebærer	  evnen	  til	  at	  kunne	  flytte	  opmærksomheden	  det	  
rigtige	  sted	  hen	  på	  det	  rigtige	  tidspunkt,	  mens	  man	  samtidig	  fornemmer	  de	  nye	  strømninger	  
og	  realiteter	  og	  griber	  de	  chancer,	  der	  byder	  sig.	  Denne	  særlige	  lederegenskab	  kan	  bogen	  
hjælpe	  ledere	  til	  at	  udvikle.	  
	  
Det	  er	  en	  dybt	  inspirerende	  bog.	  Emnet,	  som	  behandles	  bredt,	  er	  i	  den	  grad	  relevant	  for	  ledere	  
i	  dag.	  Selvom	  den	  er	  velskrevet,	  er	  de	  ikke	  helt	  nem	  at	  gå	  til;	  den	  kræver	  tid,	  refleksion	  og	  
fokus!	  
	  
	  
Fakta	  om	  forfatteren	  
Daniel	  Goleman	  er	  psykolog	  og	  har	  i	  mange	  år	  været	  tilknyttet	  The	  New	  York	  Times	  som	  
journalist.	  	  
Han	  er	  forfatter	  til	  mere	  end	  ti	  bøger.	  På	  dansk	  har	  Borgen	  udgivet	  seks	  bøger.	  Den	  første,	  	  
Følelsernes	  intelligens	  i	  1997	  og	  den	  seneste	  Økologisk	  intelligens	  	  i	  2009.	  
	  
	  


