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SAMMANFATTNING 
I och med ny medieteknik samt en allt mer uppkopplad och           
stressad värld har det blivit vanligare med multitasking.        
Tidigare forskning visar att 90 procent av befolkningen        
multitaskar någon gång varje dag. Detta trots att        
multitasking visats leda till både stress och försämrad        
prestationsförmåga i de aktiviteter man arbetar med, särskilt        
i samband med inlärning. Samtidigt har tidigare forskning        
visat att träning förbättrar flera funktioner i hjärnan kopplat         
till inlärning. I denna studie undersöktes om multitasking,        
träning samtidigt som inlärning, kan utnyttjas för att        
förbättra inlärningen. 14 studenter deltog i en experimentell        
studie där två lika stora grupper fick lyssna på en podcast           
antingen springandes eller sittandes och sedan besvara ett        
test bestående av 13 frågor om podcastens ämne. 
 
Resultatet visar att skillnaden i inlärning från podcast        
mellan deltagare som suttit eller sprungit medan de lyssnat         
på podcasten är liten. Studiens resultat indikerar på en viss          
fördel för gruppen som satt still under testet då de i medeltal            
fick tio rätt på testet om podcastens ämne medan         
motsvarande siffra var nio för deltagarna som sprang. Men         
med tanke på antalet deltagare i studien är skillnaden inte          
tillräckligt stor för att dra slutsatsen att inlärning under         
träning påverkas negativt. 

Nyckelord 
Multitasking; utbildning; lärande; träning; podcast. 

1. Inledning 
Multitasking med media är ett fenomen som syftar på         
konsumtion av media kombinerat med annan aktivitet [1].        
Det finns två huvudsakliga varianter av multitasking med        
media. Man kan konsumera flera medier samtidigt, så kallad         

media-multitasking [1] och man kan kombinera      
mediekonsumtion med en aktivitet som inte inkluderar       
någon form av medieteknik. Det första fallet kan        
exempelvis ta sig uttryck i att titta på TV samtidigt som man            
använder sin smartphone, eller lyssna på radio samtidigt        
som man läser en tidning. I det andra fallet kan det till            
exempel handla om att använda telefonen medan man går,         
eller att lyssna på musik medan man diskar. 
 
Detta multitaskande kan ha både för- och nackdelar. Det ger          
en möjlighet att få flera saker gjorda samtidigt, men         
multitaskingen riskerar även att stressa och försämra       
resultatet av sitt arbete. Studier har visat att ett stort          
medieintag kan leda till stress och att prestationsförmågan        
på arbetsplatser försämras när huvudsysslan kombineras      
med mediekonsumtion. [2] 
 
Multitasking med media är även ett fenomen som återfinns i          
skolan. Tidigare forskningsresultat pekar på att multitasking       
med media försämrar lärande [1, 3]. Bland annat har det          
visats att mobiltelefoner distraherar och försvårar lärande       
både i skolan och på egen hand [3]. Det har även visats att             
personer som sitter med med laptop under föreläsningar stör         
både sig själva samt personerna i den närmaste        
omgivningen på ett sätt som försämrar lärandet [4]. Vår         
studie syftar till att förstå på vilka sätt multitasking med          
media kan användas för att förbättra och effektivisera        
lärande. 
 
Med utgångspunkt i forskning som visar att träning        
förbättrar flera funktioner i hjärnan kopplat till inlärning,        
undersöker denna uppsats inlärning från medierat material       
under träning. Mer specifikt kommer studenters inlärning       
från podcast under löpträning att undersökas i syfte att utöka          
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kunskapen om multitasking med media. 
 
Med inlärning menar vi förmågan att ta in, förstå och          
behålla ny information. Utökad kunskap om ämnet är även         
av intresse för alla som är intresserade av hur de kan           
effektivisera sin vardag, speciellt när det gäller att        
kombinera träning med lärande. 
 
Den forskningsfråga som vår studie syftar till att besvara är: 
Hur påverkas inlärning under multitasking med podcast och        
löpning?  

2. Teori och relaterad forskning 
2.1 Multitasking och dess påverkan på aktiviteter 
Multitasking är ett mycket vanligt beteende hos människor.        
Studier har visat att över 90 procent av befolkningen         
multitaskar någon gång varje dag [5]. Särskilt vanligt är det          
att yngre personer multitaskar, speciellt med media [1, 5].         
Trots att multitasking är ett så vanligt förekommande        
fenomen pekar mycket forskning på att det leder till både          
stress och försämrad prestationsförmåga i de aktiviteter man        
arbetar med [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. I en studie                
utförd vid City University of New York [7] fick två grupper           
lösa ett flertal logiska problem. Den ena gruppen fick bara          
ett problem åt gången medan den andra gruppen tilläts         
multitaska vid problemlösningen, det vill säga att de tilläts         
försöka lösa flera problem samtidigt. Resultatet av studien        
visade att gruppen som tilläts multitaska presterade sämre        
än gruppen som inte hade den möjligheten. 
 
I en annan studie vid två stora sydkoreanska universitet         
undersökte forskarna hur multitasking påverkar studenternas      
kommunikations- och argumentationsförmåga [10]. I     
studien skulle deltagarna läsa debattinlägg om tre olika        
ämnen som var aktuella i Sydkorea under den tiden. En          
grupp fick läsa debattinläggen i lugn och ro, medan två          
andra grupper hade möjligheten att titta på en video om          
samma ämnen samtidigt som de läste debattinläggen.       
Testdeltagarnas förståelse av debattinlägen och förmåga att       
argumentera emot dessa prövades sedan. Resultatet visade       
att gruppen som endast läste, och inte hade möjligheten att          
multitaska, presterade bättre.  
 
Resultat från flera studier har också visat att elever och          
studenter som kombinerar studier med användning av       
sociala medier har sämre tidseffektivitet och överlag har        
sämre betygssnitt [9, 11, 12]. Samma sak gäller när studier          
kombineras med användning av mobiltelefon för      
textkommunikation [3, 6, 8]. Tidigare forskningsresultat har       
också visat att användning av laptop under föreläsningar        
försämrar informationsupptaget för både personen med      
laptopen och personerna i hens närmaste omgivning [4]. 
 

 
2.2 Träning och hjärnan 
Mycket forskning som pekar på att träning är bra för          
hjärnan och dess funktioner. Studier har bland annat visat         
att regelbunden träning förbättrar minnet,     
kognitionsförmåga och inlärningsförmåga [13, 14]. En      
studie från 2007 [15] visar på att inlärningsförmåga ökar         
direkt efter träning. I studien praktiserades vokabulär       
övning efter att deltagarna antingen sprungit en kort intensiv         
sträcka, en lång, långsammare sträcka eller vilat. Resultatet        
visade att inlärningen är 20% snabbare efter intensiv träning         
jämfört med de andra två metoderna. Även minnesförmågan        
efter en vecka, samt efter åtta månader, förbättrades. 
 
Anledningarna till att träning ger så goda resultat på         
inlärning anses bero på att träning skapar ett högre         
blodflöde samt att ett flertal hormoner och proteiner släpps         
lös i kroppen. Bland dessa hormoner och proteiner anses         
dopamin, adrenalin och BDNF (Brain-Derived     
Neurotrophic Factor) extra viktiga. BDNF är ett       
signalprotein som stimulerar både nervtillväxt och      
synapsbildning vilket har visats leda till förbättrad       
korttidsminne, kognitionsförmåga och inlärningsförmåga.    
Adrenalin och dopamin är hormoner av typen katekolaminer        
som frigörs i ökad takt vid träning. Dessa katekolaminer har          
olika funktioner i hjärnan, men undersökningar påvisar att        
den ökade mängd av dessa hormoner som utsöndras efter         
träning stimulerar till förbättrad långtidsinlärning [16, 17].       
Forskningsresultat visar även på ett tydligt samband mellan        
träning, dopamin, adrenalin, BDNF och inlärningsförmåga      
[15]. 
 
2.3 Inlärning under träning 
I en studie från 2010 [18] undersökte en grupp tyska          
forskare hur inlärning under träning påverkas. I studien        
skulle 12 försökspersoner lära sig franska ord under två         
olika aktivitetsförhållanden, sittande och cyklande. Studiens      
deltagare valdes ut så att alla hade liknande fysisk kondition          
och personlighet samt så att deras förkunskaper i franska var          
jämbördiga. Gruppen delades sedan in i två grupper där         
båda grupperna fick lyssna på fransk-tyska ordpar. Den ena         
av dessa grupper lyssnade stillasittande medan den andra        
lyssnade medan de cyklade på en träningscykel i forskarnas         
laboratorium. 
 
Under och efter testet mättes de olika deltagarnas nyvunna         
franskakunskaper, dels genom klassiska glosförhör, men      
även genom mätning av hjärnaktivitet och ögonrörelser.       
Under och efter testet hade gruppen som tränade samtidigt         
som de lärde sig franska ord ett bättre resultat än de som satt             
stilla. Gruppen som tränade hade genomgående ett bättre        
resultat än gruppen som satt stilla och hade i klassiska          
glosförhör nästan 50 procent mer rätt. Resultatet visar        
därmed att fysisk aktivitet, som bevisats vara bra för         

 
2 

https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1ji6y4RbA2gvM6sQWlZo9hIPPkJGkD1Rp-IYvrPUPnlM/edit#bookmark=id.z337ya


inlärning överlag, även förbättrar inlärning under själva       
träningen. Forskarna beskriver även att det är möjligt att det          
inte bara var själva träningen som innebar en förbättring.         
Den nya undervisningsmiljön kan vara en faktor som        
stimulerade försökspersonerna till att lära sig. 

I en liknande studie från 2013 [19] utfördes två tester för att            
se hur inlärning påverkas under träning. Testdeltagarna fick        
lyssna på en podcast medan de antingen satt stilla, gick eller           
sprang. Efter deltagarna lyssnat på podcasten fick de svara         
på frågor om materialet de lyssnat på. I det första testet, då            
deltagarna lyssnade på en fyra minuter lång podcast två         
gånger, kunde inget samband mellan resultat och       
aktivitetsnivå ses. I det andra testet, då deltagarna lyssnade         
på en 12 minuter lång podcast en gång, presterade         
grupperna som gick eller sprang sämre än gruppen som satt          
still. Forskarna menar att faktumet att deltagarna lyssnade        
två gånger kan ha jämnat ut skillnader i informationsupptag         
som kan ha funnits efter en lyssning. De menar även att det            
krävs mer energi för att hålla uppe koncentrationen under         
multitaskingen vid en längre podcast. 

3. Metod och datainsamlingsmetoder 
För att besvara vår forskningsfråga utförde vi en        
experimentell studie där två grupper fick lyssna på en         
podcast. En grupp, kontrollgruppen, fick lyssna sittandes       
och experimentgruppen fick lyssna springandes. De båda       
grupperna fick sedan besvara ett test om podcastens ämne. 
 
3.1 Undersökningens genomförande 
Det första som gjordes var att välja ut en testgrupp om 17            
personer där alla testdeltagare löptränade minst en gång i         
veckan. Av dessa 17 personer var 9 män och 8 kvinnor.           
Ingen deltagare var vid utförandet av studien yngre än 18 år           
eller äldre än 30 år gammal. Urvalet gjordes bland         
studenter på civilingenjörsprogrammet i medieteknik i      
årskurs 1-3 vid KTH i Stockholm.  
 
Alla testdeltagare kallades sedan till KTH campus       
Valhallavägen där de fick genomföra ett grundläggande       
kunskapstest om Operation Barbarossa (se bilaga 1). Syftet        
med grundtestet var att få underlag för att kunna dela in           
deltagarna in i två delgrupper med så likvärda förkunskaper         
inom ämnet som möjligt.  
 
Efter att två delgrupper med lika förkunskaper skapats fick         
testdeltagarna lyssna på en 25 minuter lång podcast,        
passande till ett normallångt tidsspann för löpträning, om        
Operation Barbarossa [20], ett ämne som inte ingår i         
civilingenjörsprogrammet i medieteknik. Den ena     
delgruppen lyssnade på podcasten sittandes i lugn och ro         
samtidigt som den andra delgruppen lyssnade medan de var         
ute och sprang en motionsrunda i Lill-Jansskogen (se bilaga         
2). Alla testdeltagare lyssnade med egna hörlurar från egen         

smartphone. 
 
Testdeltagarna i både kontroll- och experimentgruppen fick       
efter lyssnandet av podcasten svara på ett nytt test om          
Operation Barbarossa. Testdeltagarna fick även besvara ett       
formulär om deras upplevda lärandeerfarenhet och deras       
podcastlyssnarvanor. (se bilaga 3). 

3.2 Avgränsningar 
Vi avgränsar vår studie till inspelat material i form av          
podcast och träning till löpning utomhus, då den situationen         
är vanligt förekommande. Avgränsningen att endast utföra       
testet på personer med löpvana gjordes för att inte utsätta          
testdeltagarna för en situation de inte är bekväma i. Detta då           
sådana testpersoner inte skulle sätta sig i en sådan situation          
själva och därför inte har nytta av resultatet. Vi anser det           
även som troligt att personer utan löpvana skulle generera         
avvikande resultat om de deltog i denna studie. 
 

4. Resultat 
Nedan redovisas en sammanfattning av de resultat som        
framkommit ur genomförandet av vår studie. Till studien        
rekryterades 17 personer. 15 av de 17 personerna deltog i          
studien, varav 14 fullföljde alla studiens delar.       
Nedanstående resultat baseras endast på de 14 personer som         
fullföljde alla delar av studien. Av dessa 14 personer var det           
7 män och 7 kvinnor. Det var 7 deltagare i både experiment-            
och kontrollgruppen. 
 
Resultatet presenteras nedan i fem delar. De två första         
delarna redovisar deltagarnas resultat på grundtestet och på        
sluttestet. Del tre och fyra behandlar deltagarnas       
lyssningsvanor samt deras upplevelse av studien. Den femte        
delen fungerar som en sammanfattning av studiens resultat. 
 
4.1 Grundtest och deltagarnas förkunskaper 
I grundtestet som utfördes i början av experimentet kunde 2          
av de 14 deltagarna beskriva vad Operation Barbarossa var.         
De resterande 12 deltagare svarade att de inte visste vad det           
var. 
 
Deltagarna som hade förkunskaper delades in så att en fick          
springa och en fick sitta under lyssnandet av podcasten. Den          
av dessa två personer som fick springa hade i sluttestet rätt           
på 11 av 13 frågor och den som fick sitta hade rätt på 10 av               
13 frågor. I medelvärde hade deltagarna med förkunskaper        
bättre slutresultat än deltagarna utan förkunskaper, se       
diagram 1. 
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4.2 Sluttest och deltagarnas kunskaper efter      
podcast 
Efter att studiens deltagare fått lyssna på podcasten fick de          
besvara ett test om Operation Barbarossa. I detta test         
presterade deltagarna som satt under lyssnandet av       
podcasten i medeltal bättre än de som sprang under         
podcastlyssnandet. Deltagarna tillhörande kontrollgruppen    
fick i genomsnitt 10 av 13 rätt på testet medan motsvarande           
siffra i experimentgruppen var 9 (se diagram 2). 

Ur diagram 2 kan man även se att standardavvikelsen är          
något lägre hos gruppen som sprang än den som satt. I rena            
tal handlar det om 2 respektive 1,915. Personerna i gruppen          
som satt under lyssnandet av podcasten hade som sämst 7          
av 13 rätt och som bäst 13 av 13 rätt. Personerna i gruppen             
som sprang under lyssnandet av podcasten hade som sämst         
6 av 13 rätt och som bäst 11 av 13 rätt. 

 
I diagram 3 ser man att gruppen som satt presterade bättre           
än gruppen som sprang i åtta frågor medan gruppen som          

sprang presterade bättre i fyra frågor. Alla personer i båda          
grupperna svarade rätt på den sista frågan. 
 
I diagram 3 ser man även att svaren på frågorna 10 och 11             
skiljer sig då de har särskilt låga antal rätt. Sammanlagt          
svarade fem personer rätt på fråga 10 respektive 11, medan          
samma värde för de andra frågorna i medeltal ligger på          
10,25. Svaren på fråga 12 sticker också ut eftersom alla i           
kontrollgruppen svarade rätt på frågan, men bara fyra i         
experimentgruppen svarade rätt på samma fråga. Även fråga        
13 sticker ut i det att alla svarade rätt på den frågan. 
 
4.3 Deltagarnas lyssningsvanor 
Enligt resultatet av sluttestets öppna frågor lyssnar 9 av de          
14 deltagarna på någon form av podcast minst en gång i           
veckan. Fyra deltagare uppgav att de aldrig lyssnar på         
podcast och en deltagare svarade att denne lyssnar på         
podcast en gång i månaden (se diagram 4.1). 

 
Åtta av deltagarna svarade att de aldrig lyssnar på podcast          
som en del av utbildning eller för att lära sig nya saker (se             
diagram 4.2). 6 av de 14 deltagarna svarade att de någon           
gång använder podcast för att aktivt lära sig nya saker (se           
diagram 4.2). Resultatet visar också att ingen deltagare        
svarade att han eller hon dagligen lyssnar på podcast som en           
del av utbildning eller för att lära sig nya saker. 
 
Ur undersökningsresultatet framkom att 10 av de 14        
deltagarna inte brukar lyssna på podcast medan de tränar. 6          
av de 10 personerna som svarade att de inte lyssnar på           
podcast under träning beskrev att de brukar lyssna på musik          
under träning istället. En deltagare skrev att han inte brukar          
lyssna på något under träning, men att han skulle kunna          
tänka sig att lyssna på podcast under träning igen om han           
lättare fann podcasts som intresserade honom. En annan        
deltagare svarade att hon inte kan koncentrera sig på en          
podcast under träning och därför inte lyssnar på podcast         
under träning. De resterande två personerna som svarade        
Nej på ovanstående fråga gav ingen förklaring till varför de          
inte lyssnar på podcast under träning. 
 
De fyra deltagare som svarade Ja på frågan om de brukar           
lyssna på podcast under träning gav exempel på vad de          
lyssnar på. Svaren innehöll dokumentära podcast om       
historia eller politik, samt komedi och livsstil. Endast en av          
de fyra deltagarna som brukar lyssnar på podcast under         
träning sprang under vårt test. Denne deltagare fick ett         
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resultat med 11 av 13 rätt, vilket är bättre än genomsnittet           
för experimentgruppen som var 9 av 13 rätt (se diagram 2). 
 
4.4 Deltagarnas upplevelse av podcasten och testet 
13 av 14 deltagare ansåg att lyssna på podcast fungerade väl           
för att lära sig nya saker.  
 
Deltagarna frågades även ut om det var något som störde          
deras inlärning. 9 av de 14 deltagarna upplevde att något          
störde deras inlärning. Det var vanligare att deltagarna i         
gruppen som sprang svarade Ja på frågan (se diagram 5), då           
5 av de 9 deltagarna som upplevde något form av          
störningsmoment tillhörde experimentgruppen. 
 

Två deltagare från experimentgruppen påpekade att den       
fysiska ansträngningen störde deras inlärning. Enligt dessa       
svar framträdde detta framförallt när den fysiska       
ansträngningen ökade i intensitet. Båda dessa två deltagare        
hade i sluttestet 11 av 13 rätt. Två andra deltagare svarade           
att saker i omgivningen där de sprang ibland tog deras          
fokus. Den siste av de fem springande testdeltagarna som         
svarade ja på frågan skrev att hon tappade fokus för hon           
tyckte podcasten var ointressant. Denne deltagare fick i        
sluttestet 7 av 13 och var den enda som inte tyckte att            
podcasten fungerade som ett bra sätt att lära sig nya saker. 
 
De fyra deltagare som satt under lyssnandet av podcasten         
och svarade ja på ovanstående fråga hade alla olika         
förklaringar. Notiser på telefonen, saker i omgivningen och        
teknikstrul var tre av anledningarna. Den sista förklaringen        
var att deltagaren upplevde det som jobbigt att inte göra          
något annat under lyssnandet. 
 
Resultatet av de öppna frågorna visar slutligen också att 9          
av de 14 deltagarna kan tänka sig att lyssna på podcast igen            
för att lära sig nya saker (se diagram 6). 
 

Resultatet visar även att de som satt var mer positiva än de            
som sprang (se diagram 6). 5 av 7 i kontrollgruppen svarade           
att de kunde tänka sig att lyssna på podcast igen för att lära             
sig nya saker medan motsvarande siffra i       
experimentgruppen var 4 av 7. 
 
4.5 Sammanfattning av resultat 
Resultatet från grundtestet visar att endast två deltagare        
hade förkunskaper om Operation Barbarossa och att dessa i         
medeltal presterade bättre än de utan förkunskaper på        
sluttestet (10.5 av 13 gentemot 9.33 av 13). Resultatet från          
sluttestet visar att experimentgruppen hade ett något sämre        
medelvärde än kontrollgruppen på sluttestet (9 av 13        
jämfört med 10 av 13). Frågorna om deltagarnas upplevelse         
av studien visar att en majoritet (9 av 14) kan tänka sig att             
lyssna på podcast igen för att lära sig nya saker, denna siffra            
var något positivare hos kontrollgruppen än hos       
experimentgruppen (5 av 7 jämfört med 4 av 7).  

5. Diskussion 
Syftet med denna studie var att förstå om multitasking i          
form av inlärning under träning kan förbättra lärande hos         
universitetsstudenter.Studien syftade till att besvara följande      
forskningsfråga, “Hur påverkas inlärning under     
multitasking med podcast och löpning?”. Studiens      
övergripande resultat visar på små skillnader i kunskap efter         
att ha lyssnat på en podcast springandes eller sittandes.         
Studien visar att experimentgruppen fick i genomsnitt 9 av         
13 rätt på sluttestet medan motsvarande siffra var 10 av 13           
för kontrollgruppen.Detta är en svag tendens som tyder på         
att multitaskingen i att springa samtidigt som man lyssnar         
på en podcast kan komma att försvåra inlärningen från         
podcasten. Detta stämmer i så fall överens med den         
forskning som visar att multitasking påverkar inlärning       
negativt. Det överensstämmer även med den studie som        
utfördes 2013 [19] där det visades att testdeltagare som         
lyssnat på en podcast antingen gående eller springandes        
presterade sämre i ett kunskapstest om podcastens ämne än         
de som suttit still under lyssnandet på podcasten. Detta         
resultat går även emot den forskning som visar att inlärning          
förbättras av fysisk aktivitet samt den tyska studie från 2010          

 
5 



[18] som visade att inlärning kraftigt förbättrades under        
fysisk aktivitet. 
 
Resultatet av vår studie visar dock inte på en stor skillnad           
mellan experimentgruppen och kontrollgruppen. Endast ett      
poäng skiljer mellan gruppernas medelvärde och med tanke        
på gruppernas ringa storlekar kan skillnaden mellan       
grupperna uppstått genom slumpen vilket innebär att ingen        
säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och     
experimentgruppen föreligger. En rimlig tolkning av detta       
är att både teorierna om multitaskingens negativa inverkan        
och träningens positiva inverkan på inlärning stämmer, men        
att de tar ut varandra i detta fall. Inlärningen förbättras alltså           
av träningen, men försämras samtidigt av multitaskingen i        
att springa samtidigt som man lyssnar på podcasten.  
  
I jämförelse med tidigare studier hamnar resultatet av vår         
studie någonstans mellan studien utförd 2010 [18] och den         
utförd 2013 [19]. Studien från 2013 [19] visade att         
inlärningen hade försämrats under träning medan den från        
2010 [18] visade det motsatta och i denna studie kan ingen           
säker slutsats om detta dras. 
  
Det ska dock förtydligas att även om de två ovannämnda          
studierna har försökt att besvara forskningsfrågor liknande       
den i vår studie, skiljer de sig åt i utförande. I studien från             
2013 [19] fick deltagarna lyssna på en 12 minuter lång          
podcast och de tilläts även gå om de inte ville springa. I            
denna studie sprang alla deltagare och podcasten var mer än          
dubbelt så lång i jämförelse med studien från 2013 [19]. Det           
är rimligt att tro att det behövs en längre tid än 12 minuter             
av fysisk aktivitet och/eller att aktiviteten behöver vara mer         
ansträngande än en promenad för att de positiva        
inlärningseffekterna av träningen ska märkas av. Detta       
skulle även gå ihop med den forskning som visar på att           
träning förbättrar inlärning och andra funktioner i hjärnan        
[15, 16, 17]. Detta kan också vara förklaringen till         
skillnaden i resultat mellan denna studie och den utförd         
2013 [19], där forskarna använde de kortare tidsspann av         
fysisk aktivitet än vad vi gjorde i denna studie där          
deltagarna fick springa och lyssna på podcast i 25 minuter. 
  
En studie utförd tidigare, från 2010 [18], skiljer sig ännu          
mer från denna studie än vad studien från 2013 [19] gör. För            
det första skulle deltagarna i studien från 2010 [18] lära sig           
franska ord och inte information om ett valt ämne, som i           
denna studie. Det betyder att det är två olika typer av           
inlärning. Inlärning av vokabulär är i huvudsak krävande på         
minnet, medans inlärning av information om ett ämne        
kräver både memorering och förståelse. Det kan mycket väl         
vara så att de effekter träning har på inlärning tar sig olika            
uttryck beroende på vilken typ av inlärning det handlar om.          
För det andra, bestod den fysiska aktiviteten i studien från          
2010 [18] av cykling på träningscykel och inte löpning         

utomhus. Det är rimligt att tro att fler distraherande         
miljövariabler uppstår vid löpning utomhus än på en        
träningscykel inomhus, vilket kan vara en anledning till        
varför resultatet från denna studie skiljer sig från den         
ovannämnda studien [18]. 
  
I studien från 2010 [18] fick testdeltagarna även flera         
tillfällen på sig att lära sig franska ord. Den studien testade           
alltså en mer långsiktig verkan av inlärning under träning.         
Detta kan vara en av orsakerna till att gruppen som lärde sig            
under fysisk aktivitet fick de bästa inlärningsresultaten.       
Detta skulle även stämma överens med den forskning som         
visar på de långsiktiga positiva effekterna av träning. Det         
ovannämnda kan vara en anledning till varför       
experimentgruppen inte presterade bättre än     
kontrollgruppen i denna studie. Experimentgruppen gavs      
kanske inte tillräckligt med tid för att de positiva effekterna          
av träning skulle ta över de negativa effekterna av         
multitaskingen. 
 
Valet av metod gjordes i huvudsak för att kunna besvara          
studiens forskningsfråga på ett effektivt och trovärdigt sätt.        
I valet av metoden fanns dock även den tidigare forskningen          
i åtanke. Detta för att inte skapa en metod allt för lik någon             
av de tidigare studierna som utförts på liknande        
forskningsfråga. Även de resurserna vi hade att tillgå, i form          
av tid och undersökningsdeltagare, kom att spela en viss roll          
i valet av metod. Vi visste från början att vi ville göra en             
experimentell undersökning för att besvara forskningsfrågan      
och kom snabbt fram till den metod som i slutändan          
användes i studien. Vi var även säkra att testdeltagarna         
skulle lära sig om ett ämne som krävde både memorering          
och förståelse. Det var även viktigt för oss att ämnet var ett            
sådant som deltagarna hade liknande förkunskaper i. Vi        
hade inte de resurser, i form av tid och försökspersoner, som           
krävdes för att utföra tester om ett ämne där deltagarna hade           
förkunskaper och därefter välja ut försökgrupperna. Detta       
gjorde att det logiska valet blev att välja ett ämne som           
deltagarna inte hade bra kunskaper i. Valet att ta ett ämne           
där deltagarna inte hade bra förkunskaper kan även        
försvaras genom att man många gånger hamnar i situationer         
där man snabbt ska sätta sig in i ett nytt ämne. 
  
Valet av podcast som skulle användes i studien blev således          
en mycket viktig fråga. Den skulle vara välgjord och         
innehålla tillräckligt mycket fakta för att det skulle vara         
möjligt att ställa frågor om ett ämne som var nytt för           
deltagarna och krävde både memorering och förståelse utan        
att vara längre än en halvtimme. Vi lyckades ändå välja en           
bra podcast och ett ämne som få deltagare hade         
förkunskaper i. Detta ses tydligt genom grundtestet där        
endast 2 av 14 deltagare kunde visa på förkunskaper om          
Operation Barbarossa, och då den stora majoriteten tyckte        
podcasten var ett bra sätt att lära sig. 
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Även konstruktionen av sluttestet blev lyckat i det avseende         
att sluttestet varken var för svårt eller för lätt. I diagram 3            
ser man att alla frågor var ungefär lika svåra med undantag           
på frågorna 10, 11 och 13. Resultatet visar att alla deltagare           
svarade rätt på fråga 13, vilket antyder att frågan kan ha           
varit för lätt. Detta resultat kan även bero på att svaret på            
frågan nämns precis i slutet av podcasten, vilket kan leda till           
att deltagarna kom ihåg det lättare eftersom de nyligen hört          
svaret. 
 
Fråga 10 i sluttestet var en av de två svåraste frågorna enligt            
resultatet, se diagram 3. Efter att deltagarna genomfört testet         
framfördes klagomål från två deltagare i kontrollgruppen       
om att rätt alternativ inte fanns bland alternativen. Frågan         
löd på följande sätt: Hur många sovjetiska soldater dödades         
eller tillfångatogs sammanlagt under Operation     
Barbarossa? Svarsalternativen var 2, 3, 4 respektive 5        
miljoner, rätt svar på frågan är 4 miljoner. Anledningen till          
att vissa deltagare ansåg att det korrekta svaret inte fanns          
med är att de precis i slutet av podcasten nämner en siffra på             
tio miljoner. Den siffran syftar dock på Sovietunionens        
militära förluster genom hela världskriget och inte bara i         
Operation Barbarossa som frågan syftar på. Det korrekta        
svaret tas upp i början av podcasten, vilket kan ha gjort det            
svårare att komma ihåg för deltagarna. Intressant här är att          
det bara var testdeltagare som suttit under lyssnandet av         
podcasten som påpekade det eventuella felet i fråga 10.         
Detta skulle kunna tyda på att deltagarna i        
experimentgruppen inte hade lika bra koncentration som       
kontrollgruppen och därför inte hörde den felaktiga siffran.        
Det skulle också kunna tyda på att experimentgruppen        
bättre kom ihåg det korrekta svaret som nämndes tidigt i          
podcasten. 
  
Även fråga 11 var svår och den frågan löd på följdande sätt:            
Vad brukar betecknas som vändpunkten i Operation       
Barbarossa? Svaret på frågan nämns vid ett tillfälle tydligt,         
men ett av de felaktiga alternativen diskuteras mycket i ett          
annat sammanhang i podcasten vilket troligen förvirrat       
undersökningsdeltagarna då lika många svarade detta      
felaktiga alternativ som det korrekta. 
  
Även konstruktionen av de öppna frågorna var lyckad och         
gav upphov till en del tänkvärda resultat, men så här i           
efterhand inser vi att en av frågorna hade kunnat vara bättre           
att ställa före testet än efter. Denna fråga var den som gällde            
deltagarnas lyssnarvanor. Det är möjligt att de deltagare        
som har rutin att lyssna på podcast kan ha haft det lättare            
med inlärningen från podcasten under undersökningen, men       
detta kontrollerades inte innan testet och påverkade därför        
inte gruppindelningen. Hade detta gjorts hade det gett        
kontrollgruppen och experimentgruppen ännu mer     
likvärdiga förutsättningar och gjort resultatet ännu mer       

trovärdigt. Ett större deltagarantal hade också kunnat bidra        
till ökad trovärdighet. 
  
En annan del av studien där det också kunnat finnas rum för            
förbättring är kontrollen av experimentgruppen. Deltagarna      
tilläts nämligen springa i sitt eget tempo utan någon form av           
exakt dokumentation av deras löphastighet. Det betyder att        
de olika deltagarna höll olika fart i sin löpning. Å ena sidan            
är det bra att deltagarna fick springa i sitt eget tempo så de             
inte påverkades negativt av stress, å andra sidan skulle det          
kunna finnas ett samband mellan grad av fysisk aktivitet och          
inlärningsförmåga som vi missat att få fram ur studien.         
Detta var dock inte vår forskningsfråga, men skulle kunna         
vara ett uppslag för framtida forskning. 
  
För framtida forskning vore det även intressant att titta på          
hur effekterna av inlärning under träning påverkas på längre         
sikt. Det skulle bland annat gå att utföra genom att göra en            
studie liknande denna, men också låta deltagarna besvara        
frågor om ämnet vid ett eller flera senare tillfällen. Detta          
skulle vara bra för att få en bättre förståelse om den           
långsiktiga inverkan träning har på inlärning. Det vore även         
intressant att titta på hur effekterna ser ut om en studie           
liknande denna utförs med ett ämne där deltagarna har bra          
förkunskaper. Det är dels vanligt att man vidareutbildar sig         
inom något ämne och det skulle kunna ge upphov till          
intressanta resultat. Det skulle till exempel kunna vara så att          
multitaskingen stör ännu mer om man behöver fokusera på         
ett djupgående ämne, men det kan också tänka sig vara så           
att hjärnan aktiveras av träningen och kunskaper man        
tidigare har om ämnet lättare binder till de nya kunskaperna          
man tar in. 
 
Ett annat intressant uppslag för framtida forskning är att         
undersöka hur inlärning under träning påverkas om man har         
det som vana. Liknande studien utförd 2010 [18] skulle man          
vid flera tillfällen kunna låta en grupp lära sig om ett ämne            
under fysisk aktivitet och en annan grupp stillasittande. Vid         
varje tillfälle går man allt djupare in i ett ämne för att till sist              
se hur bra deltagarna har lärt sig om ämnet. 

6. Slutsats 
Slutsatser som kan dras av denna studie är att både teorierna           
om multitaskingens negativa och träningens positiva      
inverkan på inlärning stämmer, men att de i den här studien           
motverkar varandra. Detta betyder att inlärningen från       
podcast under träning skulle påverkas negativt av       
multitaskingen samtidigt som inlärningen påverkas positivt      
av den fysiska aktiviteten. 
 
I samband med tidigare forskning ger resultatet av denna         
studie även skäl till att tro att träningens positiva effekter på           
inlärning förstärks med tiden och att upprepad inlärning        
under träning skulle leda till bättre inlärningsresultat. Denna        
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slutsats framkommer även av deltagarnas svar om       
störningsmoment och ovana att lyssna på podcast medans        
de springer. Vanebildning som skapas efter upprepning av        
aktiviteten kan tros hjälpa mot dessa problem och förbättra         
inlärningen hos deltagarna. 
 
Studien tyder även på att man drar störst nytta av att           
kombinera träning och inlärning på annat vis än vad som          
gjordes under studien. Resultatet visade att inlärningen var        
likvärdig istället för att förbättras under träningen som en         
tidigare studie har visat. En slutsats man kan dra av detta är            
att det krävs mer forskning om hur man på bästa sätt kan dra             
nytta av de positiva effekter träning kan ha för inlärning. 
 
Med detta arbete har vi, genom att besvara forskningsfrågan         
hur inlärning påverkas under multitasking med podcast och        
löpning, bidragit till forskningen om både multitasking och        
träning i relation till inlärning. Med vår studie har vi          
specifikt bidragit till utökad kunskap om hur studenters        
inlärning från podcast påverkas under löpning. Arbetet har        
även skapat en djupare förståelse om studenters åsikter om         
inlärning via podcast.  
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Bilaga 1 

Grundtest 
Detta test kommer endast användas för att dela in er i grupper med likvärdiga 

förkunskaper om Operation Barbarossa. 
 
 

För- och efternamn: ……………………………………………......... 
 
Vad var/är Operation Barbarossa? 
I ert svar på denna fråga, få med när operationen inleddes/ska inledas, vad syftet med den 
var/är, vilka som var/är inblandade och om operationen är avslutad, vilken utgång den 
hade och varför det gick som det gjorde. Om ni inte alls vet vad Operation Barbarossa 
var/är, skriv det i ert svar. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
Bilaga 2 

 



 
 
Bilaga 3 

Frågeformulär efter podcast 
Ni har nu fått lyssna på en podcast om Operation Barbarossa antingen springandes eller              
sittandes och vi vill nu se hur mycket ni har lärt er av podcasten. I detta formulär vill vi också                    
att ni indikerar om ni sprang eller satt under podcastlyssnadet samt vad ni tyckte om att                
lyssna på podcasten i er situation och hur ni själva brukar göra i liknande situationer. 

 
För- och efternamn: ……………………………………………......... 

 
Jag lyssnade på podcasten: 

❏Sittandes 
❏Springandes 

 
Frågor om Operation Barbarossa 

 
Välj max ett alternativ per fråga. 
 
      1. Operation Barbarossa beskrivs ofta som: 

❏ Världshistoriens största och blodigaste militära operation. 
❏ Nazitysklands största militära framgång. 
❏ Nazitysklands mest omfattande kolonialiseringsplan. 
❏ Världshistoriens längst pågående militära operation. 

 
      2. När inleddes Operation Barbarossa? 

❏ 22 juni 1940. 
❏ 22 juni 1941. 
❏ 22 juni 1942. 
❏ 22 juni 1943. 

 
      3. Hur många sovjetiska soldater förlorades varje månad under Operation Barbarossa? 

❏ Knappt 1 000 000. 
❏ Knappt 500 000. 
❏ Drygt 250 000. 
❏ Drygt 100 000. 

 

 



 
 
 

4. Hur många stridsvagnar kunde Sovjetunionen producera per år under andra 
världskriget enligt forskaren i podcasten? 

❏ 25 000. 
❏ 15 000. 
❏ 10 000. 
❏ 4 000. 

 
      5. Vad var den viktigaste förklaringen enligt podcasten till Sovjetunionens seger? 

❏ Att den tyska armén inte var rustad för rysk vinterkyla. 
❏ Att den tyska underrättelsetjänstens underskattning av Sovjets militära kapacitet. 
❏ Att Hitler bedrev krig på många fronter. 
❏ Att Sovjetunionen hade bättre militärteknologi. 

 
      6. Vad hände under den Volynska massakern? 

❏ Nazityskland marscherade en stor grupp sovjetiska krigsfångarna i så hårda 
förhållande att de flesta dog. 

❏ Sovjetunionen avrättade en stor grupp tyska krigsfångar då de inte hade mat till dem. 
❏ SS förband  utrotade nästan en hel stads befolkning då den var judisk. 
❏ Nazityskland gav vapen till både polska och ukrainska nationalister så att de två 

grupperna kunde döda varandra. 
 

       7. Vad var det huvudsakliga syftet i Generalplan Ost? 
❏ Att utrota judarna i östra Europa. 
❏ Att besegra och eliminera de kommunistiska makterna i öst. 
❏ Att kolonisera forna sovjetiska områdena. 
❏ Att utrota bolsjevismen. 

 
      8. Vad var den viktigaste betydelsen av begreppet “lebensraum”? 

❏ Nazisternas vision om varje tysk soldats rätt till anständigt livsrum under Operation 
Barbarossa. 

❏ Nazisternas vision om att kontrollera hela forna Sovjetunionen. 
❏ Nazisternas vision om judar som undermänniskor. 
❏ Nazisternas vision om germaner som herrefolk över slaver i Östeuropa. 

 
      9. Vad kallas Operation Barbarossa i Ryssland? 

❏ Det stora raskriget. 
❏ Det stora fosterländska kriget. 
❏ Det stora Stalinkriget.  
❏ Det stora vinterkriget. 

 
 



 
 
 

 10. Hur många sovjetiska soldater dödades eller tillfångatogs sammanlagt under  
Operation Barbarossa? 

❏ 5 miljoner. 
❏ 4 miljoner. 
❏ 3 miljoner. 
❏ 2 miljoner. 

 
      11. Vad brukar betecknas som vändpunkten i Operation Barbarossa?  

❏ Slaget om Leningrad. 
❏ Slaget om Moskva. 
❏ Slaget om Stalingrad. 
❏ Slaget om Baltikum. 

 
      12. Estland fick en från nazisternas sida fin utmärkelse, vilken? 

❏ Estland förklarades som rasfrände till Tyskland. 
❏ Estland förklarades som en självstyrande stat under tysk flagg. 
❏ Estland förklarades som allierad till Tyskland. 
❏ Estland förklarades judefritt. 

 
      13. När Nazityskland tog över delar av Baltikum fick de ett oväntat problem, vilket? 

❏ Personer som nazisterna räknat med skulle hjälpa dem, gjorde inte det. 
❏ Personer som nazisterna räknat som undermänniskor välkomnade tyska soldater med 

öppna armar. 
❏ Matresurser som nazisterna räknat skulle finnas fanns inte. 
❏ Vägar som armén skulle använda var oframkomliga. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Öppna frågor 
 
Hur ofta brukar du lyssna på podcast? 
❏ Aldrig ❏ En gång i 

månaden 
❏ En gång 

i veckan 
❏ Flera 

gånger i 
veckan 

❏ Dagligen 

Hur ofta brukar du lyssna på podcast som del av utbildning 
eller för att lära dig nya saker? 
❏ Aldrig ❏ En gång i 

månaden 
❏ En gång 

i veckan 
❏ Flera 

gånger i 
veckan 

❏ Dagligen 

Brukar du lyssna på podcast medans du tränar? 
❏ Ja ❏ Nej 

Om ja, vilken typ av podcast? Om nej, varför inte? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Tyckte du att podcasten var ett bra sätt att lära sig nya saker? 
❏ Ja ❏ Nej ❏ Jag kunde redan 

innehållet 

Var det något som störde din inlärning? 
❏ Ja ❏ Nej 

Om ja, vad? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 



 
 
 

Om du sprang under experimentet, kan du tänka dig att lyssna 
på podcast för att lära dig nya saker under träning igen? 
❏ Ja ❏ Nej 

Varför? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Om du satt still, kan du tänka dig att lyssna på podcast för att 
lära dig nya saker utan andra samtida aktiviteter igen? 
❏ Ja ❏ Nej 

Varför? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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