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Abstract— Prokrastinering, eller att mot bättre vetande skjuta
upp något, är ett stort problem i samhället i allmänhet och för
studenter i synnerhet. I denna artikel beskriver vi en
utbildningsmodul om prokrastinering som vi introducerat på två
civilingenjörsprogram på KTH, varav denna rapport behandlar
datateknikprogrammet där 466 studenter deltog. Utvärderingen
hade 100% svarsfrekvens, och visar att 95% av studenterna hade
problem med prokrastinering varav 43% hade stora eller mycket
stora problem. 88% ansåg att prokrastinering var ett bra tema
att ha med i utbildningen, och 57% ansåg att momentet haft
positiva effekter på deras studievanor. Endast 7% ansåg att
momentet inte hade gett några märkbara effekter på studierna.
Då modulen endast kräver ca 8 timmars arbete från studenternas
sida anser vi att fördelarna är så stora att denna eller en liknande
modul borde ingå i samtliga utbildningsprogram.

Index Terms— Higher Education, Procrastination, Reflection,
Study Habits
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I. INLEDNING

rdet prokrastinering kommer från latin där “crastinus”
betyder “morgondagen” och “pro” i detta fall står för “till
förmån för”. En svensk översättning skulle således vara “till
förmån för morgondagen”, i betydelsen att skjuta upp något
till morgondagen. Idag har prokrastinering en negativ
laddning, och vår definition av begreppet lyder således “att
mot bättre vetande skjuta upp uppgifter”. Just att det är ”mot
bättre vetande” är en viktig distinktion, då det är en stor
skillnad att skjuta upp uppgifter på grund av prioriteringsskäl
snarare än prokrastinering.
Tidigare studier visar att prokrastinering är ett problem i
allmänhet och ett stort problem för studenter i synnerhet.
Mellan 80-95% av studenterna rapporterar att de
prokrastinerar och 50% anger att de prokrastinerar regelbundet
och med problematiska följder.
95% vill minska sin
prokrastinering och det finns studier som visar att 1/3 av
studenters dagliga aktiviteter utgörs av prokrastinering. [1].
Steget från gymnasiet till högskolestudier är ur
prokrastineringssynvinkel också stort för många studenter
eftersom det innehåller färre kontrollpunkter och ökat eget
ansvar vad beträffar studievanor, prestationer och resultat.
Prokrastinering har flera negativa konsekvenser. Studenter

som prokrastinerar börjar plugga för sent och hänger sig
därmed åt “crammingstrategier”, dvs att på kort tid ta in stora
mängder information som sedan snabbt glöms bort.
Prokrastinering kan också leda till att studenten “tvingas” ta
till genvägar, såsom plagiering och andra typer av fusk [2].
Vidare kan det leda till skuldkänslor då man
definitionsmässigt vet att man inte gör det man själv anser att
man egentligen borde göra. Även i privatlivet och i arbetslivet
är prokrastineringsproblem vanligt förekommande och har
flera negativa konsekvenser [1]. Slutligen kommer även
personer som inte själva har problem med prokrastinering att
stöta på beteendet när de arbetar i grupper där andra
prokrastinerar, eller när man är beroende av andra för att
kunna utföra arbetsuppgifter.
På grund av de stora problem som prokrastinering kan
orsaka inom såväl studier, privatliv och arbetsliv har vi ansett
att ett utbildningsmoment om prokrastinering, dess orsaker
och följder samt strategier för att undvika prokrastinering bör
ingå i varje utbildning. Ett civilingenjörsutbildning sträcker
sig över fem år och motsvarar 1000 dagar eller 8000 timmar
av studier. Vi har utvecklat en prokrastineringsmodul som
beräknas kräva maximalt 8 timmars arbete från studenternas
sida, eller en tusendel av den totala utbildningstiden. Denna
artikel beskriver hur vi lagt upp modulen samt vår utvärdering
av resultaten.
II. METOD OCH KURSUPPLÄGG
Den första iterationen av modulen testades läsåret
2011/2012 på civilingenjörsprogrammet i medieteknik vid
KTH. Cirka 220 studenter tog del av kursmodulen inom ramen
för den ”Programintegrerande kursen i medieteknik”, där
studenter träffas i små årskursöverskridande grupper för att
diskutera bland annat sina studier [3]. Resultaten visade på att
studenternas prokrastineringsvanor låg i linje med andra
studier om prokrastinering och att det var ett aktuellt ämne [4].
Utifrån dessa erfarenheter utvecklades en uppdaterad och
något mindre modul för att användas på motsvarande
programsammanhållande kurs i civilingenjörsprogrammet i
datateknik [5] där samtliga ca 450 studenter i årskurs 1-3
genomförde modulen under våren 2013. I och med att
modulen var obligatorisk har vi en svarsfrekvens på 100% på
flertalet enkäter. Resultaten som beskrivs i denna artikel utgår
från den uppdaterade version av modulen som dessa Dstudenterna tog del av.
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Modulen inleds med en förberedande inläsningsdel. Den
består av sex delar.
1. En kort underhållande video som beskriver en
klassisk prokrastineringssituation som de flesta bör
kunna relatera till.
2. En enkät där studenterna får svara på frågor om sina
prokrastineringsvanor, inklusive frågor om ett antal
dator- och mobiltelefonrelaterade prokrastineringssituationer som vi benämner ”e-prokrastinering”
(Fig 1).
3. Ett utdrag på 43 sidor från en lättläst bok om
prokrastinering.
4. En 3.5 minuter lång TED-video om hur man ändrar
vanor.
5. En lista med “50 Tricks to Get Things Done Faster,
Better and More Easily”
6. En tre sidor lång text med konkreta antiprokrastineringstips.
Av detta material är utdraget ut boken det mest
tidskrävande, men den bör kunna läsas på ca 30-60 minuter
med normal läshastighet, och alla ovanstående aktiviteter bör,
inklusive viss tid för eftertanke, hinnas med på som mest 90120 minuter.
Därefter skulle studenterna skriva en reflekterande text på
mellan 500 och 800 ord. Texten skulle kretsa kring ett antal
frågor utgående från Hattons och Smiths fyra reflektionsnivåer
[6], anpassade av Kann och Magnell [7]. Exempel på frågor
från de fyra nivåerna är:
1. Beskrivande text: (Hur) prokrastinerar du? När? I
vilka sammanhang?
2. Beskrivande reflektion: (Hur) prokrastinerar du?
När? I vilka sammanhang? Varför?
3. Reflektiv dialog: Utifrån listan med 50 tips och dina
egna (studie-)relaterade vanor och beteenden ska du
efter seminariet och under 60 dagar framåt antingen
lägga dig till med en ny studierelaterad vana eller ta
bort en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med. Du
ska även analysera, diskutera och förklara ditt
resonemang och ditt val och säga något om hur du
ska gå tillväga för att hålla ditt löfte under period tre
(de kommande 60 dagarna)!
4. Kritisk reflektion utifrån ett bredare perspektiv:
Reflektera kring hur din och andras prokrastinering
påverkar dig själv och/eller dina studiekamrater, till
exempel när du studerar i grupp eller i samband med
grupp- eller projektarbeten.
Reflektionstexterna ska avslutas som beskrivs under punkt
3 ovan med att studenten, baserat på vad de läst och utifrån sin
egen situation ska göra en utfästelse om att antingen lägga sig
till med en god studievana eller ta bort en studierelaterad
ovana under de nästföljande 60 dagarna. Totalt sett beräknas
det ta högst 4 timmar att skriva reflektionstexten.
Därefter följer ett timslångt seminarium där grupper om ca
15 studenter tillsammans med en lärare diskuterar
prokrastinering och de texter som gruppdeltagarna skrivit.
Samtliga studenter ska ha läst samtliga övriga gruppdeltagares
texter inför seminariet.

Fig. 1. E-post är ett vanligt förekommande exempel på e-prokrastinering.
Illustration av Wendy MacNaughton använd med tillstånd.
http://wendymacnaughton.com/

Ovanstående aktiviteter genomfördes i början av en
studieperiod (läsåret är indelat i fyra sådana perioder). Under
resten av perioden läste studenterna sina respektive kurser,
men fick fyra påminnelsemail om att de inte ska glömma bort
sina studievanelöften, korta rapporter om hur det gått för
övriga studenter samt länkar till korta utvärderingsformulär
om hur det gått med vanorna sedan förra påminnelsen.
Vid början av den efterföljande studieperioden fick
studenterna ta del av resultaten samt svara på en avslutande
enkät där de fick fylla i vilken vana de valt att lägga sig till
med (alternativt ovana de valt att försöka ta bort), hur det gått
med detta samt kort skriva om orsakerna till detta utfall.
III. RESULTAT
Eftersom uppgiften var obligatorisk i kursen har vi en i det
närmaste hundraprocentig svarsfrekvens på de enkäter som var
obligatoriska. Av de 466 svaren på den inledande enkäten
ansåg 43% att prokrastinering i samband med studier var ett
stort eller mycket stort problem för dem, och endast 5% ansåg
att det inte var något problem alls. Av de eprokrastineringssituationer vi frågade studenterna om var
rörlig bild på dator (TV, video YouTube etc) det största
problemet och 51% ägnade sig åt det ofta eller mycket ofta när
de egentligen borde studera. 80% av studenterna ägnar sig åt
minst en e-prokrastineringsaktivitet ofta eller mycket ofta
under tider då de egentligen anser de borde studera.
På den icke-obligatoriska uppföljningsenkäten två veckor
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efter seminarietillfället låg svarsfrekvensen på 60%. Av dessa
var 88% nöjda med temat, 10% tveksamma och 3%
missnöjda. Vad beträffar upplägget på kursmodulen och temat
var 79% nöjda, 17% tveksamma och 4% missnöjda.
Även på den avslutande obligatoriska enkäten fick vi en
svarsfrekvens på 100%, dvs 466 svar. 57% ansåg att modulen
i sin helhet haft positiv effekt på deras studievanor, 36% var
tveksamma och 7% tyckte inte modulen haft någon effekt. De
flesta fritextsvar var mycket positiva till både momentet och
genomförandet, t.ex. ”Helt klart ett bra moment, som får en
att bli uppmärksam på hur man faktiskt spenderar sin tid!
Behåll momentet!”
Gällande löftena om förändrade studievanor ansåg 46% det
gått bra, 47% det gått mindre bra och 7% att det gått
jättedåligt. Hela 89% hade åtminstone ibland glömt bort sitt
studievanelöfte och för 37% hade mailpåminnelserna gjort att
de återupptagit arbetet med vanorna.
I
den
avslutande
kursutvärderingen
ansågs
prokrastineringstemat vara det mest givande av de temata som
ingått i kursen [6].
IV. ANALYS/DISKUSSION
Sammantaget måste försöket med modulen betraktas som
mycket lyckat. Studenterna uppskattade både ämnet i sig och
upplägget, och många studenter ansåg att modulen har hjälpt
dem till bättre studievanor. Upplägget med en inledningsdel
(inläsning) och en reflektionsdel (egen text, seminarium) följt
av en period av att försöka ändra en egen vana samt en
avslutande reflektion över hur modulen påverkat deras
beteenden, gör att studenterna bearbetar innehållet under en
längre tid. Detta sammantaget förbättrar förutsättningarna för
att kursmomentet faktiskt leder till bättre studievanor.
Modulen bör helst komma tidigt, men inte för tidigt i ett
utbildningsprogram, studenterna bör ha hunnit få en känsla för
hur högre studier är upplagda. En student uttryckte det
”Prokrastinering är någonting som jag har alltid gjort, men
den här gången så har det varit första gången jag har på
riktigt erkänt att det är ett problem, och då försökt lösa det.
Börja med det här tidigare, kanske i slutet av ettan (före
tentorna) och början och tvåan (som påminnelse)”
Ett problem för att införa en liknande modul i ett program
kan vara att hitta en kurs där modulen passar in på ett
okonstlat sätt. Kurser som på något sätt är meta-kurser, som
exempelvis programsammanhållande kurser är lämpliga, men
även andra kurser kan komma i fråga. Eftersom den totala
tidsåtgången är så ringa kan modulen rymmas inom i stort sett
vilken kurs som helst.
Nästa gång vi ger modulen avser vi lägga ett större fokus på
att lägga sig till med bra studievanor, och hur man kan få
dessa förändringar att bli bestående. Vi har nu samlat ihop en
stor mängd förslag på studierelaterade vanor som kan ändras,
vilka kan tjäna som inspiration till studenter. Regelbunden
uppföljning av hur det går med vanorna är också av stor vikt,
då de annars lätt kan glömmas bort, eller som några studenter
uttryckte det
”Påminnelserna var jättebra! Första gången hade jag
faktiskt glömt bort att tänka på mitt löfte. Minnet är bra men

kort.”
”Jag anser att mailpåminnelserna borde skickas oftare,
minst en gång i veckan.”
”Det var bra att man måste ta sig an en metod och hålla
fast vid den en längre period!”
Cirka 1% av studenterna nämnde uttryckligen att de inte
uppskattade påminnelsemail och då med argument i stil med
att ”vuxna människor bör inte behöva någon som tjatar på en”.
Avslutningsvis bör nämnas att vi gärna bistår med hjälp
gällande att integrera modulen i andra utbildningsprogram.
Modulen kunde utvecklas tack vare pedagogiska
utvecklingsmedel vi sökt och erhållit från CSC-skolan på
KTH, och som en del i ansökan ingick att vi avsåg sprida
erfarenheterna nationellt. För utbildningsprogram i Sverige
som är intresserade av att införa denna modul kan vi erbjuda
oss att till självkostnadspris leverera och genomföra ett färdigt
eller anpassat paket. Kontakta författarna om intresse för detta
finns.
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