
7 Ráð sem gefa þér meiri tíma 
  
Á internetinu má finna áhugaverða grein eftir Danann Pernille Bekke á www.lederweb.dk sem heitir „7 ráð sem gefa þér 
meiri tíma“. Hér fylgir lausleg endursögn frá efni greinarinnar (Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf 2015). 

 

Í atvinnulífinu eru fundir, starfsmannasamtöl, áætlanagerð, skýrsluskrif og margt fleira. Í 
frítímanum þarf einnig að ná mörgu: fjölskyldan, vinirnir, garðurinn, bækurnar, hlaupatúrarnir 
o.s.frv. Það er ekki að undra að við upplifum okkur önnum kafnari en nokkru sinni. Samt sem 
áður sýna rannsóknir að við erum ekki í meiri önnum – við upplifum okkur bara í meiri önnum. 
 
Þegar fræðimenn spyrja þá segir margt fólk að þau hafi allt of mikið að gera. Sé of önnum kafið til 
að sofa, hreyfa sig, borða morgunmat, lesa bækur o.s.frv. En samkvæmt amerískum 
félagsfræðingi sem hefur rannsakað tímanotkun fólks er þetta goðsögn. Samkvæmt rannsóknum 
hans erum við ekki í meiri önnum – við upplifum okkur bara önnum kafin. 
 
Eric Barker er amerískur greinarhöfundur í stjórnunarfræðum og hann skrifar á bloggsíðu sinni 
„Barking Up The Wrong Tree“ að ein af skýringunum á að við upplifum okkur svo önnum kafin – 
þrátt fyrir að við séum það ekki – sé að tími okkar sé orðinn svo slitróttur. Við skiptum stöðugt 
milli verkefna, athugum með tölvupósta, tölum í síma, lesum fréttir o.s.frv., sem er meira andlega 
slítandi en að gera einn hlut í einu. 
 
Þrátt fyrir að þetta form „multitasking“ þ.e. framkvæmd margra hluta samtímis geti gefið manni 
tilfinninguna fyrir að maður komi meiru í verk, þá gerir það okkur í raunveruleikanum óskilvirkari. 
Multitasking gerir okkur líka heimskari – heimskari en ef við værum ölvuð. 
  

Þess vegna er multitasking heimskulegt: 
  

- Hin stöðugu skipti milli verkefna þýða tímasóun 
- Multitasking er flókin og setur heilann í yfirvinnu. Það þýðir að fólk sem kýs sér 
multitasking sem vinnulag er útsettara   fyrir streitu en fólk sem tekur eitt verkefni í einu 
- Íþyngjandi multitasking þýðir að menn halda mörgum óloknum verkefnum í gangi í 
langan tíma. Þetta snýst um að ljúka þeim einu og einu hægt og rólega 
  

7 tillögur til að öðlast meiri tíma 
  
Eric Barker hefur tekið saman 7 tillögur um hvernig þú getur öðlast tilfinningu fyrir að hafa meiri 
tíma og minna annríki: 
 
1.    Tæmdu höfuðið 
Ef minnislistinn þinn er á pappír og ekki bara inni í höfðinu á þér þá sleppur þú við að heilinn noti 
orku í að mynna þig á allt það sem þú átt að muna. Fyrsta skrefið í sambandi við að berjast gegn 
tilfinningunni um vera allt of önnum kafin er þess vegna að skrifa allt það sem þú átt að gera 
niður á blað. Með því að skrifa það niður verða áhyggjur þínar minni og hugsanir þínar skýrari. 
  

Svona útbýrð þú góðan minnislista 
  

1. Notaðu tvo lista  
Í hvert skipti sem heilinn þinn uppgvötar eitthvað sem ætti að gera þá skráir þú það 
á heildarlistann þinn. Að auki hefur þú „stuttan lista þar sem þú skráir að hámaki 
fimm framkvæmdir sem þú hefur fært frá heildarlistanum þínum. Þetta þvingar þér til 
að forgangsraða milli hinna mörgu verkefna á heildarlistanum þínum. 
2. Þetta á að vera „efnisleg“ framkvæmd 
Skilgreindu aðgerðirnar sem eiginlegar efnislegar framkvæmdir „ráðning á nýjum 
starfsmanni“ er ekki framkvæmd. Í stað þess ætti að standa „Spyrja X um hvaða 
hæfileika höfum við þörf fyrir“, „hringja í Y til að spyrjast fyrir um X-umsækjandann“. 
3. Skrifaðu í boðhætti, svo þú svíkir sjálfan þig 
Í stað þess að skrifa „fundur“ skrifaðu „ákveddu fund með X“ 
4. Haltu listanum uppfærðum, raunverulegum og aðgengilegum 
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2.    Forgangsraðaðu 
Þú getur ekki náð öllu sem vildir helst – og sumir hlutir eru mikilvægari en aðrir eins og t.d. að 
ljúka mikilvægu verkefni áður en þú tekur til í bókahillunni á skrifstofunni. Veldu hvað er mikilvægt 
að gera hér og nú – forgangsraðaðu verkefnunum þínum á lista. 
 
3.    Gerðu hlutina sjálfvirka 
Ákvarðanatökur slíta þér út – en rútínur krefjast minni orkunotkunar. Með því að byggja upp 
rútínur og góðar venjur kemur þú í veg fyrir að þurfa að taka ákvarðanir allan tímann. 
 
4.    Vinnið eins og íþróttafólk 
Við getum ekki puðað allan sólarhringinn – við erum byggð fyrir spretti, hvíld – spretti rétt eins og 
íþróttamenn. Svefninn þinn er lotutengdur og heilinn vinnur líka í hrynjanda. Byggðu þess vegna 
pásur inn í vinnudaginn þinn til að geta gert þitt besta. Náðu að sofa á nóttunni og gefðu sjálfum 
þér tækifæri á að hlaða batteríin með smápásum yfir vinnudaginn.  
  

Svefn er jafn mikilvægur og hreyfing 
  

Svefninn er jafn mikilvægur og fæði og hreyfing – en við sofum 25% minna í dag en 
fyrir 100 árum síðan. Fullorðnir þurfa, ef erfðafræðilegir eiginleikar hafa ekki ákveðið 
annað – að sofa 6-8 tíma á sólarhring 
  

  
5.    Skiptið yfir í singletasking 
Gleymið multitasking og beinið athyglinni að þeim hlut sem er mikilvægastur – líka kallað 
„singletasking“. Singletasking felst í stuttum, ótrufluðum tímabilum þar sem þú sökkvir þér niður í 
verkefni.  
  

Komist í gang með singletasking 
  
Veljið verkefni 
Dragið fram verkefni – náið í allt sem þarf til að leysa verkefnið. Kannski þarft þú að 
prenta, og tína fram skjöl eða símanúmer. Þú þarft líka að nota minnisbók og kúlupenna 
 
Forðist truflanir 
Slökktu á símanum. Lokaðu Outlook alveg og náðu þér í kaffi eða te. Lokaðu hurðinni að 
skrifstofunni (ef þú situr í opnu rými, lokaðu þá hurðinni í huganum) og segðu að þú viljir 
gjarnan einbeita þér næsta klukkutímann. Byrjaðu á verkefninu og haltu áfram þar til því er 
lokið 
 
Þegar þú hefur hvort sem er verið truflaður 
Þegar þú hefur á annað borð verið truflaður af starfsmanni skaltu leyfa honum að bera 
erindið fram. Skrifaðu það niður í minnisbókina þína segðu að þú þurfir að einbeita þér. 
Taktu verkefnið fram aftur – kláraðu það 
  

6.    Búið í OHIO 
Ekki í ameríska ríkinu Ohio – þetta er skammstöfun fyrir „Only-Handle-It-Once“. Það snýst um að 
taka ákvörðun og bregðast við með það sama. Þegar þú færð t.d. e-mail þá skaltu taka ákvörðun 
um hvað á að gera við það strax í fyrsta skipti sem þú lest það: Áttu að svara því. Eyða því, setja 
tímamörk á hvenær þú verður í síðasta lagi að svar því? Það er tímasóun að endurlesa og spá í 
hluti aftur og aftur. 
  
7.    Settu markmið um frítímann þinn 
Flestir tengja frítíma sinn við autt dagatal og að þurfa ekki að gera neitt. En það getur samkvæmt 
Eric Barker verið varasamt. Rannsóknir sýna að við erum ánægðari þegar við náum því sem við 
gjarnan ná. Sem dæmi að spila tennis við vin frekar en að skipta milli sjónvarpsrása. Þegar þú 
hefur áhugaverða hluti sem þú vilt gjarnan ná – þá getur þú slappað betur af. 


