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Tema for denne leksjonen
I denne leksjonen så skal vi se på følgende tema:

Hva er rot
Hvorfor rydde
Finne ditt hvorfor
Målet for ditt hjem
Planlegge
Ukens oppgave

Hva er rot?

Vi begynner å se på hva rot er. Alle snakker jo om rot, men hva er det egentlig? Som ulike
mennesker så vil vi ha ulik oppfatning av hva det er. Vi har det fysiske rotet som befinner
seg rundt oss i form av gjenstander. Det blir definert som rot når det er på steder det ikke
hører heime. Det kan være haugen med klær på senga når du skal legge deg, det kan være
kjøkkenbenken som er full av skitne tallerknder og kjeler og diverse når du kommer hjem og
skal lage middag. Det er også når det er gjenstander som er hopet seg opp med masse
ulike ting på et sted som gjør at du mister oversikt. Rot er rett og slett ting som er på feil
plass.

Mentalt rot kan være at du tenker på rotet rundt deg. Men det kan være at du tenker på alt
mulig som plager deg og du ikke får lagt bort. Det kan være problem på jobb, bekymring for
ungene, økonomien og slike ting. Det blir mentalt rot om disse tankene for å forstyrre deg i
å leve livet på en ok måte. Vi skal jo ikke skyfle problemene unna, men det handler om
hvordan de påvirker deg. Blir tankene preget av negative tanker heile tida og det eneste du
ser her «worst case»-scenario, så blir det ikke lett å kjenne glede og overskudd. Mentalt rot
er også for eksempel alle tankane om alt du skulle har gjort noe med. Klesskapet som buler
av mengden stappa inn i det, kjøkkenskuffa som er så full og rotete at du kjøper stadig vekk
inn ting du har i fra før.

Hverdagsrot – det er jo ikke et problem, det viser at det bor folk i huset. Hverdagsrotet blir
først et problem når du føler at du konstant er på etterskudd med å holde det i sjakk. Du
kommer deg aldri dit at du synes det er ryddig og hyggelig hjemme, men kjenner på at du
burde, skulle, må rydde. Er du der så har hverdagsrotet gått over til plagsomt rot. Hva som
er passelig med hverdagsrot for hver og en av oss er forskjellig, og slik skal det være.

Når rot tapper deg for energi og du blir stressa av det, så kan vi si at rot er «skadelig». Du
må kjenne etter hva som er ditt nivå. Hjemme hos meg så har vi alltid litt hverdagsrot, og
det er sjelden det er helt striglet. Men det tar aldri lang tid å komme ajour fra litt
hverdagsrot til fint og ryddig. For min del er grensa mellom hverdagsrot og skadelig rot
akkurat når jeg kjenner at jeg mister humør og energi på grunn av rot. For meg er det mye
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lettere å slappe av i sofaen når det ser fint ut rundt meg, enn om det er kaotisk og rotete.
Du må finne ut hva er det som trigger hos deg. Når blir rot plagsomt og i hvilken form? Er
det overflate rot, er det mangel på oversikt, er det følelsen av å bli kvelt under alle tingene
dine.

Du må finne din egen balanse.

Hvorfor rydde

Hvorfor skal vi rydde? Jo, fordi du får mer plass og luft. Mer plass i skapet og skuffer.
Enkelt og greit luftigere. Du får vist frem tingene dine på en helt annen måte enn om de
kjemper om oppmerksomheten med «tusenvis» av andre. Lufta hjemme blir også bedre når
det er færre ting som samler støv og det blir lettere å rengjøre og tørke støv.

Du får mer oversikt og det gir bedre kontroll. Du sparer også tid på rengjøring fordi det går
fortere – rett og slett. Ofte bruker en mer tid på å rydde før en begynner med selve
vaskingen Har du et et passelig ryddig hjem, så vil du bruke mye mindre tid på å rydde før
du begynner med rengjøringa.

Økonomien blir bedre fordi du får solgt unna gjenstander du ikke bruker eller trenger. Du
unngår unødvendige dobbeltkjøp av diverse. Du blir mer selektiv på hva du kjøper inn
fremover, rett og slett mindre bomkjøp.

Gjennom en ryddeprosess så finner du også igjen dine egne verdier. Kanskje du har en
hobby som du vil drive med, men det har bare ikke blitt. Kanskje du er en ryddig person fra
før av, men så har det skjedd noe på et tidspunkt som gjør at det har sklidd ut. Rotet har
hopet seg opp rundt deg, uten at du har klart å gjøre noe med det – før nå.

Du får også mer tid da det blir mindre leting, rydding, rengjøring og shopping. Målet er også
å slippe stress som rot og mangel på oversikt kan skape. Om du har hatt en stressa morgen
på jakt etter nøkler, mobil, gymbag, fotballstrømper som har skapt dårlig stemning, så vet
du hva jeg mener. Må faktisk innrømme at jeg har klart å komme for sent til møte på jobb
på grunn av leting på morgenen. Pinlig. Sånn vil jeg jo ikke ha det.
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Humøret blir bedre. Når du kommer hjem til et fint kjøkken og en inngang som ønsker deg
velkommen, så kjennes det godt på humøret. Det er noe helt annet å begynne på middagen
når humøret er bra, enn å starte med å rydde og vaske kjøkkenet først. Det er kanskje andre
ting som påvirker ditt humør?

Men det beste med å få tatt en god ryddesjau tror jeg er å tenke mindre på rydding. Peace
of mind, som de sier.

Finne ditt hvorfor
Hvorfor skal Marie ha det ryddig rundt seg? Hva vil motivere akkurat deg. Her skal du finne
dine personlige grunner, de som du kjenner berører deg. Det betyr at du må sette deg ned.
Se litt innover, se litt tilbake, og så fremover.

Ta et ark, en bok hva som helst og i den så skriver du ned grunner for at du vil rydde opp.

Tenk på fordeler  som mindre stress, bedre økonomi, mindre frustrasjon. Tenk hvilket
forbilde du vil være for de rundt deg. Har du barn, så er vi rollemodeller for barna våre –
hele tida. 24/7. De gjør ikke som du sier, de gjør som du gjør.

Er det hobbyer som du vil ta frem fra glemselen, og rydde plass til? Har du som mål å lage
en lesekrok. Er det et arva service fra ho bestemor som du vil få frem i dagslys. Har du noen
nydelige pynteting du vil la skinne igjen, som i dag er gjemt bak mange andre ting. Vil du
kvitte deg med daglig frustrasjon over å ikke finne noe ha på deg? Er du lei av at det dukker
opp barnetøy som de har vokst i fra fordi det forsvant

Finn din tre «hvorfor» grunner. Hva vil det gi deg å få det ryddig? Skjer det noe med deg
mentalt? Fysisk?

Gjennom å finne ditt hvorfor så har du og et mål. For eksempel om målet ditt er å bli
skikkelig god å snakke spansk – så bestemmer du deg for å gjøre det. Du investerer tid.

Ingen som jeg vet om ligger på dødsleie og sier de skulle ha samla på mer ting. Vi kom
naken, og reiser igjen uten noe.
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Målet for ditt hjem
Ta utgangspunkt i de setningene du finner til deg selv. Så skal du lage en kort setning som
beskriver ditt hus når det er balanse der. Det behøver ikke være interiørmagasin-perfekt,
men det som passer ditt hjem og liv.

For eksempel:

Huset mitt er perfekt nok når bruker maks 10 minutter hver kveld og det ser supert ut
Jeg har ryddet nok når jeg har redusert antall ting med ca 30%
Jeg har ryddet nok når jeg vet hvor alt er plassert
Jeg har ryddet nok får skap og skuffer gir meg oversikt

Stikkordet er perfekt nok til deg. Er det når du synes det er godt å komme hjem, er det når
det tar maks 30 minutter å gå fra «kaos» til ro. Er det når du slipper å lete etter gjenstander i
siste liten. Lek deg med ord og setninger finn den som passer deg.

Make a plan
Jada, jeg vet jeg maser om dette og kanskje noen av dere absolutt ikke liker å planlegge.
Men jeg lover deg, det er verdt det! Planen er din veiviser og forteller deg når du er kommet
frem. Så sett av tid til å planlegge.

Den delen med å finne ditt hvorfor og ditt mål – ikke hopp over den. Du må sjekke
kalenderen din fremover. Når er passer det å sette av tid til å rydde? For vi vet jo at å rydde
vil ta tid, I en travel hverdag så kjennes det ut som dagene forsvinner bare vi blunker… Så
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finn fram kalender, avtaleboka, outlook-kalenderen, kommandotavla for familen eller hva
hva du bruker. Er det noen aktiviteter som må nedprioriteres en periode for at du skal få
jobben gjort?

Det er slik at skal vi prioritere noen oppgaver OPP en stund, så er naturlig at andre må
prioriteres NED en stund. Om det kjennes litt kjipt ut, så husk at det er bare for en kort
stund.

Ukens oppgave
Oppgaver vil også ligge som egne leksjoner slik at du kan huke de av når utført. Her er i
korte trekk det som er oppgavene dine.

Oppgave 1

Finn dine 3 gull setninger, dine «hvorfor»-setninger
Finn målet for hjemmet ditt

Oppgave 2

Lett rydding av gang-  fjern det overflødige
Du behøver ikke tenke så mye på klær om du ikke har tid – det kommer snart

Gangen er åpningen til hjemmet ditt, så her vil bare litt bety mye for følelsen du får når du
kommer inn døra.

Lykke til!
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