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F Y R S T A  
R E G L A N  
V I Ð  
F R O S K A ÁT

E F  Þ Ú Þ A R F T  A Ð  B O R Ð A  
T V O  F R O S K A . . . .  B O R Ð A Ð U  

Þ A N N  LJ Ó TA R I F Y R S T



ÖNNUR REGLAN 
VIÐ FROSKAÁT

Ef þú þarft yfirhöfuð að 

borða lifandi frosk, þá 

borgar sig ekki að sitja 

og horfa á hann mjög 

lengi.



LYKILLINN AÐ ÞVÍ 
AÐ NÁ MIKLUM 

ÁRANGI OG 
AFKÖSTUM...

..er að þróa með 

sér ævilangan vana 

í að tækla stærstu 

verkefnin þín strax á 

morgnanna. 

Borðaðu froska í 

morgunmat!



ENGIN 
STYTTRI 
LEIÐ ER TIL!

Æfing – æfing – æfing! 

→ Það er lykilinn að 

tökum á hvaða hæfni 

sem er.



Á-IN ÞRJÚ Í AÐ 
MÓTA SÉR 
NÝJA VENJU

Ákvörðun

Ábyrgðartilfinning

Ákveðni



SJÁÐU ÞIG 
FYRIR ÞÉR 
EINS OG ÞÚ 
VILT VERA

Sjálfsmynd þín, hvaða augum 

þú lítur þig innst inni, 

ákvarðar að miklu leyti 

árangurinn sem þú nærð. 

Allar framfarir í þínu ytra lífi 

byrja með framförum innan 

frá - í hugmyndum þínum. 



NR. 1. 

LEGGÐU Á 
BORÐIÐ

• Skýrleiki er mikilvægasta hugtak þess að 

vera afkastamikill og ná árangri. 

• Markmið eru málið!

• Gerðu lista yfir 10 markmið sem þú vilt 

ná næsta árið. Skrifaðu í nútíð! „Ég er“, 

„ég hef“ o.s.frv.

• Hvað af þessum markmiðum mundi hafa 

jákvæðustu áhrifin á líf þitt?

– Skrifaðu það á sérblað. 

– Skráðu lokafrest

– Gerðu áætlun

– Komdu áætluninni í framkvæmd

– Gerðu eitthvað á hverjum degi sem færir 

þig nær því markmiði! (Oftar en ekki 

froskarnir þínir sem þú átt að vera að 

borða).



NR. 2. 

SKIPULEGGÐU 
ALLA DAGA 
FYRIRFRAM

• Aðallisti – Skrifaðu niður allar þær hugmyndir sem 

þú færð og verkefni sem þú síðan raðar niður á tíma seinna.

• Mánaðarlisti – Hvað er framundan í mánuðinum? 

Þessi listi gæti innihaldið hluti af aðallistanum.

• Vikulisti – Vikan plönuð fyrir fram. Þessi listi er í 

stöðugri vinnslu á meðan þú ferð gegnum vikuna sem er að 

líða. 

• Dagslisti – Hvað þarftu að gera í dag?

• Þegar þú ferð í gegnum daginn, hakaðu við eða 

strikaðu yfir þau verkefni sem þú klárar.

• Í lok dags færirðu verkefni sem þú ekki náðir að 

klára, yfir á næsta dag og bætir við hann nýjum 

atriðum af viku- og mánaðarlistanum þínum. 

• Skipuleggðu verkefni dagsins eftir mikilvægi og 

tímaröð. 

• Byrjaðu á að vinna 1 verkefni í einu!

Það tekur þig 10-12 mín að útbúa dagslista en hún getur sparað þér allt 

að 100-120 mín af sóuðum og dreifðum tíma yfir daginn. 



NR. 3. 

NOTAÐU 80/20 
REGLUNA Á ALLT

• Mikilvægi en EKKI magn!

• 20% af athöfnum þínum 
útskýra 80% af 
árangrinum

• Þetta þýðir að 2 verkefni af 10 á 
verkefnalista, munu reynast mikið 
meira virði en hin 8 samanlögð. 

– Þetta eru oft á tíðum froskarnir
þínir!

– Yfirleitt eru þetta þó því miður þau 
verkefni sem flestir fresta...

• Áður en þú byrjar að vinna að 
einhverju spurðu þig þá: „Tilheyrir 
þetta verkefni efstu 20% mínum 
í dag“?



NR. 4

HUGSAÐU UM 
AFLEIÐINGARNAR

• Hverjar eru mögulegar 

afleiðingar af því að gera eða 

gera ekki þetta verkefni?

– Verkefni sem er mikilvægt er 

eitthvað sem hefur 

langtímaafleiðingar.

– Verkefni sem ekki er mikilvægt 

hefur fáar eða engar 

langtímaafleiðingar. 

• Regla: Langtímahugsun bætir 

skammtímaákvarðanatöku.

• Regla: Framtíðaráform hafa 

áhrif og ákvarða oft aðgerðir 

nútímans.



NR. 5

ÆFÐU SKAPANDI 
FRESTUN

• Þú getur ekki alltaf gert allt sem þú 

þarft að gera!

• Flest fólk frestar ómeðvitað og 

yfirleitt verða froskarnir fyrir barðinu 

á frestunaráráttunni.

• Þitt hlutverk er að fresta viljandi 

verkefnum sem hafa lítið vægi svo 

þú hafir meiri tíma í verkefni sem 

geta haft mikil áhrif á líf þitt og starf.

• Lærðu að segja „nei“ á kurteisan 

hátt. Eitt öflugasta orðið í 

tímastjórnun.



NR. 6

NOTAÐU ABCDE-
AÐFERÐINA 

STÖÐUGT

Merktu atriðin með ABCDE 

áður en þú byrjar á fyrsta 

verkefninu. 

A – Mjög mikilvæg verkefni sem þú 

verður að gera. Hafa yfirleitt miklar 

afleiðingar í för með sér. Ef fleiri en eitt 

A verkefni er á to-do listanum þá 

merkirðu þau A1, A2 o.s.frv.

B -Verkefni sem þú ættir að gera en 

það hefur bara vægar afleiðingar. 

C –Verkefni sem væri gott að gera en 

hefur engar afleiðingar. 

D –Verkefni sem þú getur útdeilt til 

annarra.

E – Eitthvað sem þú getur alveg 

útilokað og skipta ekki máli. 



NR. 7

EINBEITTU ÞÉR AÐ 
LYKILÁRANGURS-

SVIÐUM

• Hver eru þessi svið í þínu lífi / 

námi / starfi? Hvaða svið 

(námsgreinar?) eru mikilvægust 

fyrir þína framtíð?

• Hvaða svið eru þínir veikleikar?

• Ein aðalástæðan fyrir frestun er að 

fólk forðast vinnu og athafnir á 

þeim sviðum sem það er veikt á 

eða hefur staðið sig illa á í 

fortíðinni. 

– Settu þér markmið um hvernig þú 

getur bætt þig á þessum sviðum. 



NR. 8. 

NOTAÐU 
LÖGMÁLIÐ UM 

ÞRENNU

• Hver eru þrjú mikilvægustu verkefnin þín 

í vikunni, í dag o.s.frv.? Þau verkefni vega 

um 90% af heildarvirði allra verkefnanna.

• Á 30 sek skrifaðu niður þrjú 

mikilvægustu markmiðin þín í lífinu á 

þessari stundu. 

• Flestir skrá niður markmið innan þessa 

flokka:

– Fjárhags eða náms- og 

starfsferilsmarkmið

– Persónuleg- eða fjölskyldu- og 

sambandsmarkmið

– Heilsu- eða líkamsræktarmarkmið

• Tilgangur tímastjórnunar er að 

gera þér kleift að eyða meiri tíma 

með fólkinu sem þér er annt um, 

gera hlutina sem veita þér mesta 

ánægju í lífinu. 



NR. 9. 

UNDIRBÚÐU 
VANDLEGA ÁÐUR 
EN ÞÚ BYRJUAR

• Hafðu allt við höndina sem þú 

þarft áður en þú byrjar (ertu ekki 

örugglega að byrja á verkefninu 

með mesta vægið?)

• Hreinsaðu skrifborðið (desktopið) 

svo þú hafir aðeins eitt verkefni 

fyrir framan þig

• Útbúðu þægilegt vinnuumhverfi, 

aðlaðandi

• Notaðu líkamsstöðu góðrar 

frammistöðu – beint bak, hallaðu 

þér fram, jákvætt hugarfar og 

dembdu þér í verkið!



NR. 10. 

TAKTU EINA 
OLÍUTUNNU Í EINU

• Hættu að hugsa um risastóra 

verkefnið fyrir framan þig – að borða 

frosk snýst um að taka einn bita í 

einu. 

• Hvert er fyrsta skrefið í að leysa 

verkefnið? Hvar geturðu byrjað?

• Gerðu lista yfir öll skrefin sem þú 

þarft að taka til að ná að ljúka 

verkefninu/markmiðinu. 

• Beittu þig aga til að taka eitt skref í 

einu. Þitt hlutverk er að fara eins 

langt og augað eygir. Því næst muntu 

sjá nógu langt til að fara lengra...

Þúsund kílómetra ganga byrjar með einu skrefi. 



NR. 11. 

ENDURNÝJAÐU 
LYKILHÆFNI

• Temdu þér nýja hluti á 
lykilárangurssviðunum þínum! Bættu þig!

• Bættu þig líka í öðru því sem þú þarft að 
bæta til þess að þú getir unnið vinnuna þína 
vel

– Þarftu að bæta tölvukunnáttu, 
samskiptafærni, framkomu, það að tala fyrir 
framan aðra o.sfrv.

• Helstu ástæður frestunaráráttu eru

– Vanmáttarkennd

– Lítið sjálfstraust eða

– Vanhæfni á lykilsviði verks/verkefnis

• Hversu hæfur ertu til að takast á við 
mikilvægustu verkefnin þín?

– Gerðu áætlun um að bæta/endurnýja hæfni

• Það er hægt að bæta nánast hvaða hæfni 
sem er – um leið og þú ákveður það og 
gerir það að forgangsatriði! 



NR. 12. 

EINBLÍNDU Á 
STYRKLEIKANA 

ÞÍNA

• Hvaða froska finnst þér skemmtilegast að 

borða? Færðu mest út úr að borða?

• Við erum þannig prógrammeruð að ef 

áhuginn er fyrir staðar hefurðu góðan 

mögleika á að verða framúrskarandi á því 

sviði.

• Fyrir hvað hrósar fólk þér?

• Hvað er það sem þú gerir sem hefur 

jákvæð áhrif á aðra í kringum þig?

• Árangursríkt fólk á það yfirleitt 

sameiginlegt að þekkja styrkleika sína og 

áhugasvið út og inn. 

• Hvernig geturðu síðan nýtt styrkleikana 

þína í að vinna flóknu og erfiðu verkefnin?



NR. 13

ÞEKKTU ÞÍN 
HELSTU HÖFT

• Skoðaðu verkefnið sem liggur 

fyrir/markmiðin þín og hugsaðu hvað er 

það sem heldur aftur af þér? Hver er 

stærsti þátturinn sem stjórnar hraðanum á 

því hversu hratt og vel þú getur lokið 

verkinu/náð markmiðinu? Beindu orkunni 

þinni þangað. Þetta getur verið manneskja 

sem þú þarft hjálp frá eða ert að bíða eftir 

svari frá, einhver veikleiki sem þú sjálf/ur/t 

þarft að vinna með o.s.frv.

• Byrjaðu að draga úr höftunum jafnt og þétt 

– útbúðu plan.

• 80/20 reglan notuð á höft

– 80% af höftunum þínum/því sem heldur 

aftur af þér við að ná markmiðum þínum 

koma frá þér sjálfum og þú stjórnar.

– 20% kemur frá umhverfinu. 

• Líttu inn á við!



NR. 14. 

SETTU PRESSUNA 
Á ÞIG

• Til að nýta hæfileika þína til 

fulls þarftu að aga sjálfan þig, 

venja þig að á setja pressuna 

á sjálfan þig en ekki bíða eftir 

að einhver annar geri það. 

• Settu ímynduð tímamörk. 

– Skrifaðu niður hvert skref í 

stærri verkefnum og áætlaðu 

tíma sem þú þarft til að klára 

hvern bút verkefnis – Farðu í 

kapp við eigin klukku – vertu á 

undan eigin tímamörkum.  



NR. 15.

HÁMARKAÐU 
ÁRANGUR ÞINN 
MEÐ JAFNVÆGI!

• Jafnvægi líkama, huga og tilfinninga

• Svefn – þú ert allt af fimm sinnum afkasta 
meiri fullhvíld/ur

• Næring og vökvi

• Hreyfing (amk 30 mín á dag)

• Yfirvinna getur þýtt undirframleiðni / verri 
afköst

– Eftir 8 tíma vinnudag byrjar afkastageta þín 
að minnka

• Lærðu inn á sjálfan þig – A eða B týpur

• Því betra jafnvægi sem þú ert í – því minni 
líkur eru á að þú frestir verkefnum

• Skoðaðu þessa þætti hjá þér.

– Hvað er ég ekki að gera sem gæti hjálpað 
mér að hámarka árangur minn?

– Hvað er ég að gera sem er að hafa slæm 
áhrif á árangur minn?

• Taktu eitt atriði og settu þér markmið í átt 
að breytingu. Planaðu! Framkvæmdu!



NR. 16. 

HVETTU ÞIG TIL 
AÐ FRAMKVÆMA

• Vertu þín eigin klappstýra

• Lærðu að þekkja og stýra 

hugsunum þínum – þú verður 

það sem þú hugsar um 

mestan tímann!

• Leitaðu að því góða í öllum 

aðstæðum

• Einbeittu þér að lausninni í 

staðinn fyrir vandamálinu.

• Temdu þér bjartsýni og að 

vera uppbyggjandi.

• ÞÚ berð ábyrgð á ÞÉR. 



NR. 17. 

TÆKNIN ER 
HRÆÐILEGUR YFIRMAÐUR 

EN FRÁBÆR ÞJÓNN!

• Þú stjórnar - þú hefur val!

• Tilgangur tækni er að auðvelda þér lífið, ekki 

auka flækjustig, rugling og streitu. 

• Tæknin getur líka verið frábær leið til að ná 

stjórn á samskiptum, tíma og jafnvel tilfinningum.

• Notaðu tæknibúnaðinn þinn til að minna þig 

reglulega á hvað er þér mikilvægast í 

persónulegu lífi, námi og starfi. 

– Dagatöl, reminders, skipulagsöpp, nútvitund o.fl

– Veldu fá og veldu vel!

• Hreint skrifborð/desktop! Lokaðu forritum, 

og vefsíðum sem eru óþarfar við laus verksins

• Gerðu tilkynningar óvirkar

• Búðu til kyrrðartíma yfir daginn þar sem þú 

slekkur á símanum



NR. 18. 

BÚTAÐU NIÐUR 
VERKEFNIN

• Stóru, flóknu verkefnin virðast við fyrstu 
sýn stundum svo stór og óyfirstíganleg

• „Salami slice“- bútaðu niður verkefnið 
niður í smáatriðu. Taktu eitt atriði fyrir í 
ein.

– Löngunin í að taka næsta bita strax að 
fyrsta loknum mun koma þér á óvart!

• „Swiss cheese“ – kýldu gat í verkefnið! 
Ákveddu tíma sem þú ætlar að byrja á að 
eyða í verkefnið. Ákveddu að vinna í 
verkefninu í 20 mínútur. Að þeim tíma 
loknum geturðu farið að gera eitthvað 
annað.... Eða tekið aðrar 20 mínútur!

• Smám saman mun tilfinningin að hafa klárað 
stór verkefni verða að mikilvægum hvata í 
baráttunni við frestun.

– Endorphinlosun



NR. 19. 

BÚÐU TIL STÓRA 
BÚTA AF TÍMA

• Tímaáætlanir til viðbótar við lista (?)

• Taktu frá tíma í ræktina

• Taktu fá tíma í yndislestur

• Taktu frá tíma í að fara yfir tölvupóst, 

svara símtölum o.fl (þú þarft ekki að 

vera sítengd/ur/t

• Taktu frá lengri tíma inn á milli í 

skipulaginu þínu (dagatali) til að vinna 

í stærri verkefnum og jafnvel klárað 

þau!

– 30-60 – jafnvel 90 mínútna tímabúta

• Frábær tími til að slökkva á símanum 

og forðast tímaþjófa.



NR. 20. 

ÞRÓAÐU MEÐ ÞÉR 
TILFINNINGU 

FYRIR MIKILVÆGI

• Taktu þér tíma til að hugsa, skipuleggja og 

forgangsraða og dembdu þér síðan af 

fullum krafti á markmið þín.

• Þróaðu með þér tilfinninguna að það liggi 

á því sem er þér mikilvægt (sense of 

urgency)

– Þá er einfaldara að vinna í flæði

• Skriðlögmálið um velgengi

– Þó það krefjist orku að sigrast á tregðu 

og byrja strax, krefst það mikið minni 

orku að halda áfram

• Veldu einn vettvang/svið þar sem þú 

hefur tilhneigingu til að fresta. Einblíndu á 

að vaða beint í þau verk þar til þú hefur 

þróað með mér þessa tilfinningu 

• „Farðu í þetta núna“ ætti að vera nýja 

mantran þín



NR. 21. 

KOMDU ÞÉR Á 
SKRIÐ OG 

KLÁRAÐU VERKIÐ!

• Sjálfsagi er getan til að láta sjálfan sig 

gera það sem maður ætti að gera, 

þegar maður ætti að gera það, hvort 

sem manni langar til þess eða ekki

• Sjálfsagi – sjálfsþekking og sjálfsstjórn 

eru grunnatriðin sem þarf til að 

byggja upp góða frammistöðu

• Mantran: „Aftur að vinna“

• Með því að einbeita þér af heilum hug 

á eitt mikilvægt verkefni í einu frá 

byrjun og alla leið til enda (e. single 

handling), geturðu stytt tímann sem 

þarf til að ljúka því um c.a. 50%



OG HVAÐ SVO? • Lykilinn að ánægju og árangri og að öðlast 
innri kraft og virkni er að þú þróir með þér 
vanann að borða froskinn þinn í byrjun hvers 
dags því þú ert sannfærð/ur um mikilvægi hans 
og hvernig hann (verkefnið) færir þig nær 
markmiðum þínum. 

• Þennan hæfileika – að hætta að fresta og byrja 
að borða froska – er hægt að læra með 
endurtekningum og sjálfsaga.

• Byrjaðu á því að leggja á borðið! Hver eru þín 
markmið?

• Hvaða verkefni eru þínir froskar? 

• Byrjaðu strax!


