
Frestunarárátta og frestunaratferli 

(Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf. 2016) 

Þegar greinarhöfundur lærði coaching (markþjálfun) á sínum tíma mátti ráða af fræðiritum um 

coaching að frestunarárátta væri eitt algengustu vandamálanna sem menn tækju upp í samtölum við 

markþjálfa. Þetta kom greinarhöfundi ekki mjög á óvart enda kannaðist hann vel við flestar lýsingar 

sem hann las um þessa hneigð af eigin skinni. Áhuga manna á frestunaratferlum má annars rekja til 

þess að samkvæmt rannsóknum eru víst fleiri og fleiri sem eiga í vandamálum með að taka sig saman 

og vinna verkefnin sín.   

Við greinaskrifin var leitast við að lýsa frestunarhneigð eða frestunaratferli stuttlega út frá nokkrum 

mismunandi sjónarhornum þ.e. hvað það er, hvers vegna þetta hrjáir fólk og hvernig menn geta helst 

tekist á við þessa hneigð. Við byrjum yfirferðina á stuttri endursögn frá dönsku Wikipedia. 

Frestunaratferli 

Á sviði verufræða (ontology) þýðir frestunaratferli - að því er virðist óviðkomandi atferli - sem dýr 

tekur sér fyrir hendur þegar eðlishvatir þess gefa því mótsagnakend boð þannig að nokkrir 

ósamrýmanlegir atferlisþættir eru gangsettir samtímis.  

Dæmi af þessu tagi gæti verið dýrið sem í bardaga fær virkjunarboð bæði til árásar og til að flýja. Slíkt 

dýr gæti skyndilega tekið upp á að hreinsa eigin feld, þurrka nefið á grein eða sýna mökunaratferli. 

Oftast verður frestunaratferlið skammvinnt þar sem ytri aðstæður gera kröfur – í dæminu okkar 

myndi andstæðingurinn hagnýta aðstæðurnar og annað hvort stinga af eða halda bardaganum 

áfram. 

Frestunaratferli í daglegu tali 

Innri átök milli ólíkra eðlishvata í dýri og tilviljanakennd niðurstaða af slíku hefur gegnum tíðina 

yfirfærst í daglegt tungumál þar sem það er einkum notað um okkur mannfólkið. Þar hefur 

frestunaratferli í grófum dráttum þróast í að tákna atferli sem menn framkvæma - í stað þess að 

framkvæma það atferli sem menn ættu eiginlega að vera að gera. 

Um háskólanemendur hefur stundum heyrst notað skylt hugtak þ.e. „akademísk hreinsun“. Það er 

þegar nemandinn framkvæmir hreingerningarvinnu í stað þess að vinna með stærra - kannski 

óþægilegt atferli - eins og að lesa til prófs, leysa verkefni eða skrifa lokaritgerð.  

Frestunaratferli sést oft sem keðja að því er virðist ónauðsynlegra eða léttvægra framkvæmda - sem 

stöðugt njóta forgangs. Mikilvægum verkefnum er þannig oft frestað fram á síðustu stundu. Annað 

sem oft má sjá er að nemendur hefja oftast „frestunardag“ með mjög góðum fyrirætlunum en eftir 

því sem styttist í gefið verkefni – þeim mun áhugaverðari verða frestunaratferlin 

Frestunaratferlin hafa tengsl við heimspekilega hugsanaleikfimi sem kölluð er „Buridan's donkey“. 

Buridans asninn er tákngerfingur heimspekilegrar þversagnar um frjálsan vija mannanna – hún vísar til 

fræðilegra aðstæðna þar sem asni – sem er jafn hungraður og þyrstur stendur nákvæmlega jafn langt frá 

heysátu og fötu af vatni. Þar sem þversögnin gengur út á - að asninn muni alltaf velja það sem er næst 

honum – þá mun hann deyja bæði úr hungri og þorsta þar sem hann getur ekki valið milli valkostanna. 

þversögnin er nefnd eftir 14 aldar heimspekingnum Jean Buridan. Þessi áhugaverða þversögn ætti 

reyndar ekki að koma Íslendingum á óvart þegar íslenskir stjórnmálamenn eru hafðir í huga s.s. varðandi 

staðsetningu á landspítala, lokun flugbrauta o.s.frv.      

Áhugaverða vandamálið hér liggur í mögulegri þversögn sem getur komið upp þegar tvennskonar 

atferli virðast jafn mikilvæg fyrir einstakling – sem þýðir að valið milli þeirra getur virst ófram-
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kvæmanlegt. Sem dæmi gæti nemandi haft skammtíma áhuga á skemmta sér og langtíma áhuga á að 

ljúka verkefni. Of mikil skemmtan gefur á sama tíma vandamál til lengri tíma – lausn 

verkefnalausnarinnar er á hinn bóginn óþægilegt og stressandi atferli til skamms tíma. Þetta er 

upplifað sem valþröng – sem menn reyna svo að leysa með þriðja atferlinu sem er hvorki 

skemmtilegt né nauðsynlegt – en sem í það minnsta er eitthvað annað en ákvarðanatökufælni. 

Uppruni fræða um frestunarhegðun 

Fyrsta lýsingin á frestunaratferli (þrátt fyrir að það sé varla í fyrsta skipti sem orðið var notað) var 

skrifuð af Englendingnum Julian Huxley 1914. Síðari rannsóknir í frestunaratferli voru bein afleiðing 

af vinnu Austurríkismannsins Konrad Lorenz varðandi eðlishvatir. Þá ber sérstaklega að nefna 

umfjöllun hinna tveggja hollensku fræðimanna Nikolas Tinbergen og Adriaan Kortlandts frá 1940. 

Frestunaratferli sem eitthvað jákvætt! 

Við greinarskrifin rakst greinarhöfundur á mjög áhugaverða bókarkynningu „The Art of 

Procastination“ A guide to Effective Dawdling, Lollygagging and Postponing eftir  John Perry sem er 

virtur og víðþekktur heimspekiprófessor við Stanfordford háskóla. 

  

 

 

 

Perry ræðir í bókinni m.a. hin tvíeggjuðu tengsl milli tölvunnar og frestunaratferla – annars vegar 

leyfir talvan frestandanum að dúndra út bréfi eða skjölum á síðustu mögulegu mínútunni – en á hinn 

bóginn þá er talvan hættulegur tímaþjófur (Perry verst slíku með því að fara aldrei að “surfa“ nema 

þegar hann er þegar orðinn svangur). En eins og hann bendir á þá felast einnig í þessu möguleikar á 

að áorka dásamlegum hlutum með því að halda sig ekki of einskorðað við ferkantaðar áætlanir. Sem 

dæmi segist Perry hafa skrifað bókina með því að víkja sér undan þeim verkefnum sem hann átti að 

vera að sinna – yfirferð verkefna o.fl - til allrar hamingju fyrir okkur.  

 

Leiðbeiningar um aukna tímaráðstöfun til önnum kafinna kvenna 

Í skoðun greinarhöfundar á fyrirbrigðinu frestunaárátta rakst hann einnig á umfjöllun danska 

fjölmiðilsins www.politiken.dk frá 27 september árið 2011. Þar skrifaði Emilie Taulø-Jacobsen um  

dönsku bókina „Travle kvinders guide til mere tid“ frá Gads Forlag árið 2011. Bókin er eftir 

rithöfundinn og ráðgjafan Dorthe Rindbo sem hefur sérhæft sig í persónulegri áætlanagerð og 

skilvirkni. Þar segir gróflega í endursögn minni: 

Við þekkjum þetta öll saman – það á að skrifa prófverkefni, borga reikninga, eða taka til á háaloftinu 

en af einhverjum ástæðum er eitt eða annað sem reynist mikið mikilvægara. Þetta gæti t.d. verið að 

flokka nærfatnaðinn, skipuleggja eldhússkúffuna eða uppfæra eigin status á Facebook. Allt eru þetta 

John Perry sem er emeritus prófessor í heimspeki við Stanford University 

notar gegnum alla bókina sjálfan sig sem dæmi um einstakling sem 

stöðugt tekst á við eitthvað annað en það sem hann ætti eiginlega að 

vera að vinna að. Hann er eiginlega persóna sem kemur miklu í verk – 

með því að sleppa öðrum hlutum. Bók Perry aðskilur sig kröftuglega frá 

hinum ótalmörgu sjálfshjáparbókum sem hafa fengist við þetta efni – því 

höfundurinn snýr frestunaratferlinu yfir í svolítið jákvætt. John Perry 

hefur gegnum langa og árangursríka starfsævi orðið ljóst hversu ótrúlega 

miklu hann hefur náð að koma í verk – með því að vera allan tímann að 

gera eitthvað annað en hann ætti eiginlega að vera að gera.     
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verkefni sem ættu líklega ekki að hafa fyrsta forgang – en enduðu með að taka fleiri tíma frá hinu 

raunverulega verkefni – hinir fordæmdu, bölvuðu tímaþjófar - frestunaratferlin. 

Samkvæmt höfundinum Dorte Rindbo þufa menn fyrst og fremt að muna að það er ótrúlega 

mannlegt að framkvæma frestunaratferlin. Rannsóknir hafa sýnt að 95% alls mannfólksins 

framkvæma frestunaratferli – og Dorte Rindbo grunar jafnframt að síðustu 5 prósentin geri það líka – 

en ljúgi svo bara til um sannleikann.  

Orsakirnar eru lykillinn 

Frestunaratferlin eru samkvæmt Dorte Rindbo ekki eitthvað sem við getum losað okkur alveg við – 

en við getum lært að skilja þau og hemja svo þau nái ekki yfirhöndinni. 

Heildrænt séð eru það ekki frestunarferlin sjálf sem eru það sérlega áhugaverða – það eru alltaf 

undirliggjandi orsakir fyrir því af hverju við grípum til frestunarferla og ef við viljum ná tökum á 

frestunaratferlunum þá þurfum við að átta okkur á orsökum þeirra. Dorte Rindbo undirstrikar einnig 

að það er mjög einstaklingsbundið hvað orsakar frestunaratferlin og því er mjög erfitt að alhæfa 

eitthvað almennt um orsakir þeirra. Dorte Rindbo á samt engu að síður nokkur týpisk dæmi um 

undirliggjandi orsakir – sem hún hefur rekist á í vinnu sinni með viðskiptavinum: 

Lágt faglegt sjálfsmat 

Hér snýst þetta um að menn hafa ekki nægilegt sjálfstraust og trú á menn geti klárað verkefnið nógu 

vel. Í stað þess að stökkva á verkefnið - velja menn að forðast það. 

Þú getur í rauninni alveg búið yfir almennu háu faglegu sjálfsmati – en svo geta verið fáein svið þar 

sem þú ert óöruggur, segir Dorte Rindbo og rifjar upp sögu af viðskiptavini, konu sem starfaði við 

kerfisþróun og var duglegur forritari en sem fór alltaf í baklás í hvert sinn sem henni var ætlað að 

vinna í ákveðnu prógrammi. 

Orsök þessa reyndist vera sú að hún hafði ekki sérhæfða menntun til að vinna í forritinu og upplifði 

sig því óörugga segir Dorte Rindbo og segir að aðstæður konunnar megi einnig flokka sem orsök sem 

rekja megi til skorts á hæfni. 

Skortur á hæfni 

Hér er átt við að menn upplifa sig óörugga þar sem þeir upplifa sig ekki almennilega hæfa fyrir 

viðkomandi verkefni – sem menn forðast því. 

Dorte Rindbo hefur sjálf upplifað frestunaratferli af þessu tagi þegar henni (danskri manneskju) var 

ætlað að framkvæma kennslu á ensku. Hún segir að í hvert sinn sem hún hafi komist í samskipti við 

enska viðskiptavini hafi hún byrjað að framkvæma frestunaratferli. Þetta orsakaðist af að það var 

langur tími liðinn síðan hún hafði dustað rykið af skólaenskunni sinni þannig að henni fannst að 

enskan hennar hljómað ekki svo vel. 

Nokkur námskeið í ensku, hlustun á upptökur og almenn tungumálaþjálfun hjálpuðu henni samt og 

frestunaratferlin hurfu með tímanum. 

Fullkomnunarárátta eða vandvirkni 

Óskin um að vera fullkomin eða vönduð getur einnig brotist út með frestunaratferlum þar sem 

hugsunin ein um vinnuna sem inna þarf af hendi til að uppfylla persónuleg viðmið um vandvirkni – 

vekur þreytu og örmögnun. Dæmi um þetta gæti kökubakstur fyrir skólann eða stofnunina, þar sem 

maður getur valið mismunandi nálganir til að takast á við verkefnið: Menn geta farið auðveldu 
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leiðina og keypt sítrónuköku í bakaríinu, farið aðeins viðameiri leið og bakað köku úr eigin deigi eða 

valið vinnukrefjandi aðferðina og skapað stóru flottu skreyttu „hátíðartertuna“. 

Það fyrirfinnast konur sem eru allt of vandvirkar og baka „brúðkaupstertur“ til allra hluta. Þess vegna 

orka þær ekki að byrja hlutina – og vandvirknin bregður fæti fyrir þær – segir Dorte Rindbo og bendir 

á að lausnin gæti verið að lækka metnaðarstigið. 

Skortur á einbeitingarhæfni 

Frestunaratferlin geta líka orsakast af skorti á einbeitingarhæfni. Dorte Rindbo bendir á að mörg 

okkar eru hvatvís að eðlislagi og stökkva sífelt frá einum hlut til annars. 

Hér þurfa menn að vinna með sjálfa sig þannig að þeir séu færir um að halda einbeitingunni og 

stökkvi ekki stöðugt frá einu verkefni til annars. 

Þreyta 

Þetta getur líka snúist um einfalda hluti eins og þreytu. Kannski hafa menn einfaldlega tilhneigingu til 

að framkvæma margskonar frestunaratferli seinni hluta dagsins, bara vegna þess að menn eru orðnir 

þreyttir.  

-Hér byrja menn kannski í staðinn fyrir verkefnavinnuna að tala við vinnufélagana, fara á facebook 

eða athuga með tölvupósta – bara til að upplifa að menn geri þrátt fyrir allt eitthvað, í stað þess að 

fara í gang með ný verkefni, segir Dorte Rindbo. 

Meira en ein einföld ástæða 

Það er samt oft um að ræða sambland mismunandi orsaka fyrir frestunaratferli, rétt eins og hinar 

undirliggjandi orsakir geta verið breytilegar milli verkefna. Aðferðin til að sigrast á þeim er samt hin 

sama. Þetta snýst um sjálfsskoðun og um að öðlast yfirsýn yfir hvers vegna ákveðið verkefni leysir úr 

læðingi frestunaratferli – og hverskonar atferli. 

Dorte Rindbo mælir með að menn skrifi niður hjá sér eigin frestunaratferli til að öðlast yfirsýn yfir 

þau – þannig að það sé hægt að vinna frekar með hinar undirliggjandi orsakir. 

„Útbúðu þér töflu og skrifaðu niður í hvert sinn sem þú framkvæmir frestunaratferli og 

skráðu dagsetningu og tímapunkt ásamt hvaða verkefni þú vékst þér undan og þá 

tegund frestunaratferlis sem þú vékst þér undan með“ segir Dorte.       

Taflan á að varpa ljósi á hvort það sé rauður þráður gegnum frestunarferlin hjá manni. Snýst þetta 

um orkustig, sjálfsmat eða eitthvað allt annað? Samtímis getur taflan verið liður í að vekja athygli á 

dæmigerðum frestunaraðgerðum manna svo menn geti betur tekist á við slíkt. 

Dorte segir að mannskeppnan sé vanafast dýr sem heldur sig mikið við sömu hlutina. Við erum ekki 

svo skapandi þegar það kemur að frestunaratferli útskýrir hún og segir: Það er mjög gott að koma 

auga á hvaða dæmigerðu frestunarathafnir maður tekur sér fyrir hendur þannig að menn geti fljótt 

áttað sig á hvað það er sem maður víkur sér undan – og hvers vegna menn gera það. 

Pásur eru ekki frestunaratferli 

Það er mikilvægt að menn rugli ekki frestunaratferli saman við pásur. Það eru gerólíkir hlutir – en við 

blöndum þessu oft saman. Þegar við höldum pásu eða framkvæmum frestunaratferli gerum við oft 

sömu hlutina. Til að aðskilja þessa hluti þurfum við að líta á ástæður fyrir þeim. Pása snýst um að 

hlaða batteríin en frestunaratferlið er flótti frá einhverju. 
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Þar sem það getur verið erfið að aðskilja þessa hluti, halda sumir að það sé því nauðsynlegt að sleppa 

pásunum þar sem þær geta jú verið möguleg frestunaratferli. Þetta er samt alls ekki tilfellið 

samkvæmt Dorte Rindbo. 

Pásur eru ótrúlega mikilvægar og fólk sem tekur ekki pásur hefur tilhneigingu til að framkvæma fleiri 

frestunarferli en aðrir. Ef við keyrum lengi með hlutina, verðum við þreytt og það getur verið erfitt 

að komast í gang með nýja hluti. Það að taka pásur getur verið skilvirk aðferð til að sigrast á 

frestunaratferli – svo lengi sem það eru stuttar pásur sem þróast ekki yfir í frestunaratferli botnar 

Dorte og leggur til að menn byrji t.d. á að kortleggja markviss vinnutímabil og pásur til að skapa gott 

vinnulag án frestunaratferlis.        

Hversu mikið hrjáir frestunarárátta þig? 

Í tímaritinuritinu Arbejdsmiljø nr 2, 2015 var skemmtilegt greinarkorn þ.e. sjálfsmat varðandi 

frestunaráráttu eftir  Charlotte Aagaard Knudsen en efnið var unnið upp úr „Dansen på deadline, 

Udskydelsens Psykology“ eftir Alexander Rozental, Lina Wennersten, Dansk Psykologisk Forlag.   

Prófaðu sjálfa/n þig – ert þú frestari (settu hring um töluna sem lýsir þér best (1-5)? 

 

Legðu saman fjölda stiga og skoðaðu matið á fylgjandi síðu: 
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Heildarfjöldi stiga í töflu: 

10-19 = Þú átt ekki í neinum vandamálum með að ljúka hlutunum á réttum tíma. 

20-29 = Þú átt við smávægileg eða takmörkuð vandamál með frestunaráráttu. 

30-39 = Þú býrð við hófleg eða meðalstór vandamál með frestunaráráttu 

40-50 = Þú býrð við alvarleg vandamál með frestunaráráttu   

 

Heimildir: 

Við greinarskrifin var stuðst við eftirfarandi heimildir: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Overspringshandling (april 2016). 

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/guidersundhedogmotion/ECE1405284/faa-styr-

paa-dine-overspringshandlinger/ (april 2016). 

John Perry, The Art of Procastination, Workman Publishing, New York 2012. 

Dorte Rindbo, Travle kvinders guide til mere tid, Gads forlag 2011. 

Magasinet Arbejdsmiljø nr. 2, februar 2015. Videncenter for Arbejdsmiljø, Nørregyde 3, 

Bramdrupdam 6000 Kolding.        
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