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Innan vi börjar 

Möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen 
– använd gärna chatten under tiden

Sidekick 

Sammanfattning och presentation läggs ut på:
www.hig.se/alltidpåentisdag

http://www.hig.se/alltidpåentisdag
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Uppskjutande - Prokrastinering

”Prokrastinering är att medvetet välja att 
fördröja ett tilltänkt handlingsförlopp trots 
vetskapen om att det kan leda till negativa 
konsekvenser.”

• Motsägelsefullt 

• Återkommande mönster

• Negativa konsekvenser



Ett växande problem

• Tredubblats sedan 1970-talet

• Varannan student

• Kommer trenden att vända?

Varför?

• Ständigt uppkopplad

• Distraktioner

• Orimliga krav

• Myten om multitasking



Varför prokrastinerar vi? 
Distraktioner

Rädd för att misslyckas

Rädd för att bli dömd

Osäkerhet

Drivs av perfektionism 

Starkt kontrollbehov

Planerar för mycket/lite

Låg självkänsla

Orealistiska förväntningar



Sju tips för att sluta 
skjuta upp
1. Bädda sängen

2. Fånga dagen

3. Starta

4. Se upp för måsten

5. Planera SMART

6. Dela upp dagen 

7. Belöna dig själv



Bädda sängen

Uppnått dagens första mål

Uppmuntrad att fortsätta

De små sakernas betydelse



Fånga dagen

Ditt enda fokus 
- prestera idag

Tankar
- Då – NU – Sen  

Dansa på deadline 
- jobbar bäst under stress  

”Skapa egen deadline”
- delmål – närmandemål 



Starta

Ditt mål är att starta

”The secret of getting ahead is getting started.”

Enklare än du trodde

Första steget mot målet



Se upp för måsten

• Jag måste göra 
allt perfekt

• Jag får inte 
misslyckas

• Jag får inte lyckas

• Jag måste leva 
upp till 
omgivningens 
krav

• Jag vet inte vad 
jag vill

• Jag måste trivas 
med min uppgift

• Jag måste 
bestämma själv

• Jag jobbar bäst 
under press

• Jag måste vara 
tillräckligt 
motiverad



Planera SMART

Specifikt
- Vad ska du göra?

Mätbart
- Har du gjort det du skulle?

Accepterat
- ”Jag gillar läget.”

Realistiskt
- Kan jag fixa att göra det?

Tidsbegränsat
- När ska jag göra det?



Dela upp dagen 

Pomodorometoden

Så här gör du:

Använd en timer 

Plugga 25 minuter

Pausa i 5 minuter

Plugga 25 minuter

Ta en längre paus efter fyra pass 



Belöna dig själv

Vad är belöning för dig?

Identifiera konsekvenser



Läs mer på: www.hig.se/studiehjälpen

http://www.hig.se/studiehjälpen


Tack för att du lyssnat!
www.hig.se/alltidpåentisdag

http://www.hig.se/alltidpåentisdag

