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Fysisk aktivitet & inlärning 
 
Sammanfattning: 
Detta kandidatexamensarbete har undersökt hur Officewalker påverkat koncentration och fokus 
vid intag av ny information. Studien har studerat 18 deltagare från medieteknikprogrammet på 
KTH som läst läsdelar från högskoleprovet gåendes och sittandes medan deltagarnas 
hjärnaktivitet registrerades med hjälp av en simplifierad EEG-scanner. Deltagarna delades in i två 
grupper, där första gruppen läste läsdel 1 gåendes och läsdel 2 sittandes och andra gruppen läste 
läsdel 1 sittandes och läsdel 2 gåendes. Datainsamling har skett via EEG-registrering, 
kontrollfrågor för att mäta förståelse av läsdelarna samt en avslutande enkät om studien i helhet. 
Resultaten visade att flest deltagare föredrog att gå men majoriteten av deltagarna kände sig mest 
fokuserade sittandes. Deltagarna tyckte det kändes ovant och svårare att koncentrera sig när de 
gick och läste men också att det medförde en piggare känsla. Majoriteten av deltagarna upplevde 
att sitta och läsa som tråkig. Studiens slutsats är att Officewalker kan bidra till ökad koncentration 
och fokus vid intag av ny information, samt att gåband kan vara en möjlig arbetsform i framtiden. 
Trots att en majoritet hos deltagarna upplevde Officewalker vara mindre fokuserande visade 
denna studie resultat från kontrollfrågorna som antydde på motsatsen, vilket också bekräftar 
studiens hypotes men inga statistiska slutsatser kan dras.  
 

Physical Activity & Learning 
 
Abstract: 
The aim of this essay has been to investigate how Officewalker have affected concentration and 
focus while intake of new information. The study examined 18 participants from the media 
technology program at KTH who read parts of Högskoleprovet while walking and sitting, 
wearing a simplified EEG scanner, recordning the participants brainactivity. Participants were 
divided into two groups, the first group read reading part 1 while walking and read reading part 2 
sitting, the second group read reading part 1 sitting and reading part 2 walking. Data was 
collected through EEG-recordings, questionnaires to measure the understanding of the reading 
parts and a final survey to understand how the participants felt during the study. Results show 
that most participants preferred to walk and read but the majority of the participants felt most 
focused reading while sitting. Participants thought it felt awkward and had a harder time to 
concentrate when they were walking and reading but also that walking and reading led to a more 
alert feeling. The majority of participants experienced reading while sitting as boring. The study 
concludes that Officewalker can increase concentration and focus while intake of new 
information, and that Officewalker is possible workform in the future. Although a majority of 
participants experienced Officewalker to be less focusing, results from the control questions 
suggested the opposite, which also confirms the hypothesis of the study. But the study can not 
draw any statistical conclusions. 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel redogörs bakgrunden samt syftet med denna studie. Även en problemformulering med tillhörande 
arbetsfrågor presenteras samt studiens avgränsningar och hypotes.  
 
Som medietekniker och studenter blir det intressant att med teknikens hjälp undersöka hur en 
kan effektivisera inlärningen men framförallt utmana den traditionella stillasittande arbetsformen. 
Förhoppningen med studien var att kunna påvisa att fysisk aktivitet påverkar hjärnaktiviteten 
utan att ge negativa effekter på koncentration och fokus under utförande av en arbetsuppgift. 
Denna studie har skilt sig från andra studier då dessa undersökt inverkan av gåband med 
avseende på fysiologiska hälsoaspekter. Vår studie har därav olik dessa inriktat sig på sambandet 
mellan fysisk aktivitet och koncentration. 

 
1.2 Bakgrund 
 

Dagens sätt att arbeta och studera i samhället är till stor del relaterat till stillasittande 
arbetsuppgifter. Trots detta, finns det flertal studier som visar på positiva samband mellan fysisk 
aktivitet och välmående, såsom ökad koncentration, viktminskning, större syre-upptag och mer 
ork (Alderman et al. 2014; Bergman et al. 2015; Pronk et al. 2012). Därutöver, finns det ytterligare 
studier som gjorts med utgångspunkten att ur en hälsoaspekt påvisa för- och nackdelar genom 
fysiologiska egenskaper.  
 
En studie (Bergman et al. 2015) menar att vara stillasittande under lång tid ökar risken för olika 
sjukdomstillstånd avsevärt. Däribland diabetes typ 2, allmän dödlighet samt förekomst & 
dödlighet av hjärt- & kärlsjukdomar och cancer. Samma artikel påpekar också att arbeten med 
stillasittande arbetsuppgifter ökat kontinuerligt sedan 1960-talet och utöver det presenteras 
forskning från olika länder som visade att kontorsarbetare var stillasittande 66-82 % av en 
arbetsdag. Författarna van der Ploeg et al. (2012) konkluderar utifrån sina resultat att sambandet 
mellan stillasittande och dödlighet verkade konsekvent över kön, åldersgrupper, BMI-kategorier 
och friska deltagare med olika nivåer av fysisk aktivitet jämfört med deltagare med redan 
existerande hjärtproblem och/eller diabetessjukdomar. Följaktligen visade samma studie på 
resultat där risken att dö i förtid var 15 % större för människor som var stillasittandes 8 timmar 
eller mer per dag och 40% för människor som satt 11 h eller med per dag (van der Ploeg et al. 
2012). De negativa hälsoeffekterna blev därför förknippade med höga nivåer av stillasittande 
beteende, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och dödsfall oavsett orsak (Chau et al. 2016). 
 
En nyckel för att få ner dessa siffror var att göra förändringar på arbetsplatser, då genom aktiva 
arbetsstationer. Det visade sig att gåband-stationer kan ha en positiv verkan på stillasittande, 
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energiförbrukning samt olika hälsoaspekter såsom minskning av höft- och midjemått, kroppsfett, 
lipoproteiner och den totala kolesterolnivån (Bergman et al. 2015). 
Studier har även visat att skolbarn som fick ha idrott 5h/vecka presterade bättre än elever som 
hade idrott 40 min/vecka. Med ökade idrottstimmar fick skolbarnen bättre betyg i matematik 
trots det faktum att 33 minuter togs bort från matematiklektioner (Trudeau & Shephard 2008).  
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar hjärnaktivitet vid intag av 
ny information. Vår studie har undersökt sambanden mellan fysisk aktivitet och deltagarnas 
koncentration, samt om fysisk aktivitet påverkar kvalitén av deltagarnas arbete, med avseende på 
hur väl deltagarna tagit in de givna läsdelarna. Studien ämnar även att reflektera kring om 
informationsintag i samband med fysisk aktivitet, passar alla deltagare.  

 
Studien undersöker faktorer som potentiellt kan leda till ett mer koncentrerat arbete, både i 
kontors- och skolmiljö. Många studier har gjorts inom ämnet, men de flesta ur en hälsoaspekt där 
fördelarna har påvisats via fysiologiska egenskaper. Vi hoppas med denna studie visa fördelar 
inom koncentration och fokus i samband med fysisk aktivitet, och då kunna använda resultat av 
vår studie tillsammans med andra studier inom ämnet för att utmana den traditionella formen 
och synen på instudering och läsning.  
 
Om studien visar att deltagarna blivit mer fokuserade och koncentrerade då de tar in ny 
information på gåbandet, skulle detta vara väsentligt resultat som kan användas för att styrka 
varför fysisk aktivitet borde tillämpas i en större utsträckning i en arbetsdag. Om studien visar ett 
oförändrat resultat i koncentrationsnivå och förståelse av ny information mellan arbetsformerna 
gåendes och stillasittandes, skulle detta fortfarande uppfattas positivt då andra studier kan 
understryka positiva fysiologiska aspekter av gåband. 

 
1.4 Problemformulering 

 
Hur påverkar Officewalker koncentration och fokus vid intag av ny information i jämförelse med 
stillasittande instudering?  
 

1.4.1 Arbetsfrågor 
 

● Påverkar Officewalker kvalitén av arbetet? 
● Ökar koncentrationen genom Officewalker?  
● Passar arbetsformen (att gå medan man arbetar) för alla? 
● Hur upplever deltagarna själva arbetsformen? 
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Precisering av begreppen koncentration och kvalité redogörs i avsnitt 2.1 respektive 2.2. 
 

1.5  Avgränsningar 
 
Studien kommer ha kriterier för våra deltagare för att underlätta studien genom en så homogen 
deltagargrupp som möjligt. Deltagarna kommer vara medieteknikstudenter från KTH och bör 
inte ha yrsel- eller balansbesvär, dyslexi eller lässvårigheter, ej ha svårigheter att gå samt någon 
vana av arbets- eller studiemiljö. Av dessa avgränsningar kan utfallsresultaten inte generaliseras 
för en större inhomogen population.  
 

1.6 Hypotes 
 

Med alla givna fördelar som givits i samband med fysisk aktivitet är vår hypotes att Officewalker 
kan bidra till mer fokus och koncentration vid instudering av ny information jämfört med 
stillasittande instudering. 
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2. TEORIER & BEGREPP 
Detta kapitel presenterar definitioner av studiens centrala begrepp såsom definition av frekvensband och FFT. 

 
2.1 Koncentration 

 
Definitionen av koncentration kommer att användas enligt Nationalencyklopedin; 
“...inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.” 
(Ne.se, 2016). I denna studie har deltagarnas uppmärksamhet riktats mot de läsdelar som 
användes i studien. 
 

2.2 Kvalité 
 
Studien definierade begreppet kvalité baserat på hur väl deltagarna har svarat på frågorna, dvs. 
om de svarat rätt eller fel på varje kontrollfråga. 
 

2.3 EEG (eng. Electroencephalography) 
 

EEG, förkortning för elektroencefalografi, hänvisar till en metod baserad på att mäta den 
elektriska aktiviteten i hjärnan, mer specifikt från hjärnans nervceller (Vårdguiden, 2016). 
Metoden tar hjälp av elektroder som sätts fast på skalpen för att ta in dess elektriska signaler som 
sedan bearbetas med diverse tekniker. I kontext med denna studie, har signalerna bearbetats 
genom en Fourier-transformering (se 2.4) för en översiktlig representation i frekvensspektrat. 
Olika frekvensband har sedan representerat olika typer av aktiviteter i hjärnan. Beroende på 
signalstyrkan i de olika frekvensbanden, mäter metoden på hjärnans dåvarande mentala tillstånd. 
 
Flera definitioner av vilka frekvensband som svarar för de olika vågorna har hittats. Den valda 
definitionen av referensvärden för alla vågor som användes kommer från Mindwave User Guide 
(Neurosky, 2011) då studien använde just produkten MindWave Mobile Brainwave som 
EEG-scanner. Tre typer av vågor kommer att hänvisas till: delta, theta, beta. 
 

● Delta-vågor har ett frekvensomfång på 0.1-3 Hz. Oftast är delta-vågor associerade med 
de djupaste stadierna av sömn och används också för att karakterisera de djupaste 
stadierna av sömn (Sa 2014) 

● Theta-vågor är beskrivna som aktiva under meditation, dvala, hypnos, intensiva drömmar 
samt intensiva känslor (Sa 2014). Dessa vågor har ett frekvensomfång som ligger mellan 
4-7 Hz. 
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● Beta-vågor aktiveras vid ett exalterat tillstånd, t ex genom att lösa pussel eller då en utför 
andra uppgifter som medför ett upprymt tillstånd (Sa 2014). Beta-vågor kan också delas 
in i korta-, medellånga- och långa beta-vågor.  

○ Korta beta-vågor ligger mellan 12-15 Hz och förknippas med ett fokuserat lugn.  
○ Medellånga beta-vågor ligger i omfånget 16-20 Hz och förknippas med 

reflekterade tankar samt medvetenhet kring en själv och ens omgivning.  
○ Långa beta-vågor ligger mellan 21-30 Hz och indikerar på vakenhet eller uppjagat 

tillstånd (Sa 2014). 
 

2.4  FFT (Fast Fourier Transform)  
 
Fast Fourier Transform (sv. snabb fourier transform) är en effektiv algoritm för att beräkna den 
diskreta Fourier-transformen (DFT) av en ingångvektor. I en Fourier-analys ingår att omvandla 
en signal från dess ursprungliga domän (oftast tidsdomänen som i detta fall) till en representation 
i frekvensdomänen och vice versa (Franchetti & Puschel 2000). Mjukvaruprogrammet MATLAB 
inkluderar flertal funktioner som implementerar FFT-algoritmen och är det programspråket som 
har använts i denna studie. Motivationen för att använda denna algoritm låg i den data som ges 
från frekvensdomänen i relation till informationen från föregående avsnitt (2.3). I denna studie 
representerades ingångsvektorn av de sampelvärden som fås ifrån EEG-scannern för att vidare 
gå igenom denna transformation. På så sätt når studien ändamålet i att kunna se i vilken grad 
frekvenserna yttrade sig hos studiens deltagare. 
 

2.5 Referensram  
 

Eftersom hjärnan vardagligen alltid har en viss mängd av olika vågmönster, användes artikeln av 
Ahirwal (2012) som referenskälla. Referensvärdena beskrivna från deras studie blev relevanta i 
relation till denna studie, då det enklare gjordes en bedömning om resultatvärden från vår studie 
utmärkte sig eller inte.  
 
I studien av (Ahirwal 2012) drog författarna slutsatsen att medan en utför en visuell 
uppmärksamhets-uppgift låg effektstyrkan i signaler nära 10-12 dB för frekvensområdet 18-22 
Hz, detta motsvarade visuell uppmärksamhet eller kognitiva processer av hjärnan. Det deras 
studie ämnar vara till hjälp för, var att utforma ett system i kliniska undersökningar för att kunna 
upptäcka defekter eller problem i kognitiva uppgifter för hjärnan. I relation till denna studie 
jämfördes resultaten från deras studie med deltagarnas resultat från EEG-scannern, och kommer 
vara det som refereras till referensstudien framöver. 
 
Nedan ses resultaten (från referensstudien) för varje frekvensband och motsvarande frekvenser 
där effektmax och -min uppstod. 
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Tabell 1: Frekvensband med tillhörande effektmax. och -min. i motsvarande frekvens 

Frekvensband (Hz) Max. Effekt (dB) Motsvarande 
frekvens 

Min. Effekt (dB) Motsvarande 
frekvens 

Delta: 0.1-4 25-30 0-0.5 10-11 3.5-4 

Theta: 4-8 8-9 4.5-5 6-6.5 6-6.5 

Alpha: 8-13 6-7 8.5-9 3.5-4 10-11 

Beta: 13-30 10-12 18-22 0-1 28-30 

 
Ovanstående och effekt-fördelningens utseende från Figur 1 & 2 kom att utgöra basen för hur 
våra deltagare presterade. Nedan ses två magnitudspektrum utifrån EEG-mätningarna i studien 
av Ahirwal (2012).  
 

 
Figur 1: Magnitudspektrum över alla ingångskanaler från EEG-mätningar. (Ahirwal 2012)  

 
Figur 1 beskriver signalernas effektfördelning över de 32 ingångskanaler som användes. Med 
hjälp av en värmekarta redogörs de innehållande cirklarna för var i hjärnan det aktiveras och 
intensiteten för den delen av hjärnan. 
 
Figur 2 (nedan) visar effektfördelningen över endast en ingångskanal.  
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Figur 2: Magnitudspektrum över en ingångskanal från EEG-mätningarna. (Ahirwal 2012)  

 
2.6 T-test 

För att avgöra om de två grupperna respektive de två situationerna kom att skilja sig, gjordes ett 
tvåsidigt t-test. Ett signifikanstest, likt ett t-test, kan avgöra om studiens skillnad beror på slump i 
urvalet, eller om den kan förväntas gå igenom i hela populationer.  
T-test utfördes genom Graphpad QuickCalcs där medelvärde, standardavvikelse och medelfel 
(eng. standard error mean) för respektive kontrollgrupp kalkylerades samt för de två situationerna 
(Graphpad.com, 2016).  
 

2.7 Konfidensintervall 
Värdena som fås från föregående t-test, används sedan för en skattning över (o)säkerheten att det 
statistiskt sett gick att säga om det fanns en skillnad eller inte, mellan de två jämförande 
grupperna. För den här studien, användes ett tvåsidigt konfidensintervall. 
Följande definition har används för tvåsidigt konfidensintervall för µ1-µ2 med den approximativa 
konfidensgraden 1-α; 

 (1) 
där D är : 
 

                                (2) 
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x1,...., xn1och y1,....,yn1 är slumpmässiga och av varandra oberoende stickprov från fördelningar 
med väntevärde µ1 respektive µ2 och standardavvikelserna σ1 respektive σ2  är kända. (Blom 
2005) 
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3. METOD 
Detta kapitel behandlar en beskrivning av studiens undersökningsmetod, motiveringar till varför just dessa 
metoder valts samt hur metoderna användes. 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
 

Studien delades upp i skapande och utförande av litteraturstudie, deltagarstudie samt diskussion. 
Litteraturstudien gjordes för att bredda kunskapen inom området samt för att möjliggöra 
skapandet av deltagarstudien. 
 
Problemformuleringen besvarades genom att deltagarna koncentrerade/fokuserade sig på en 
bestämd typ av information, i vårt fall texter från högskoleprovet, under en viss tid. Deltagarnas 
koncentration, fokus och intag av information mättes genom analys av data från MindWave, den 
subjektiva upplevelsen och resultat från kontrollfrågorna. På så vis samlades data från olika 
vinklar in för att på bästa sätt kunna svara på problemformuleringen.  
 
Deltagarstudien genomfördes under två veckor, där varje deltagares studiesession tog ca 1,5 h. 
Deltagarna fick möjlighet av välja en tid då deltagarstudien ägde rum och studien utfördes 
individuellt tillsammans med den utrustning som finns beskrivet i 3.2 samt i närvaro av ansvariga 
för studien. Utformning av deltagarstudien och dess innehåll finns beskrivet nedan där varje del i 
studien finns beskrivet i ett delkapitel var för sig.  
 

3.2 Utrustning/hjälpmedel 
 

3.2.1 MindWave Mobile Headset 
 

I studien var det MindWave Mobile Headset som representerade en förenklad version av en 
EEG-scanner, se Bild 1. Headsetet valdes då den fanns tillgänglig på KTH men med 
grundintention att mäta deltagarnas hjärnvågor. Den användes för att registrera och mäta 
hjärnaktiviteter under studiesessioner med/utan fysisk aktivitet. I specifikationen beskrevs den 
mäta EEG-signaler, nivån av uppmärksamhet och meditation (Neurosky eSense) och blinkningar 
i ögonen. Anordningen bestod av ett headset med en örklämma och en sensor-arm (eng. sensor 
arm). På örklämman satt headsetets referens- och jordelektroder och på sensor-armen 
EEG-elektroden. Sensor-armen var menat att sitta på s k “FP1”-positionen, lokaliserat på pannan 
ovanför vänstra ögonbrynet, och motiveras med att detta område på pannan har minimalt med 
kroppshår och kan med större precision leverera rådata och effektstyrka, samt närheten till ögat 
möjliggör blinkningsavkänning. På förpackningen av produkten betonades även att scannern ej 
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borde användas i kontext med medicinsk användning, utan att anordningen var mer användbar 
för privat användning (Neurosky.com, 2016). 
 

 
Bild 1: MindWave Mobile Headset 

 
 

3.2.2 Officewalker-gåband 
 

Officewalker-gåband var det gåband som fanns tillgängligt på KTH och användes därutav i 
studien. Officewalker är ett gåband utformat för kontorsbruk och på ett teknikbaserat sätt är 
syftet att minska stillasittande genom att anpassa gåbandet för motion och rörelse i samband med 
arbete vid höjd- och sänkbara skrivbord. Till bandet fanns en hastighetskontroll där hastigheten 
på bandet justerades. En klämma fanns också för att fästas på användaren. Utifall att användaren 
skulle ramla slits klämman av och bandet stannar. Klämman fungerade som säkerhetsfunktion för 
användaren. Gåbandet har måtten 147 cm i längd och 61 cm i bredd (Walkplace and 2.0, 2016). 
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3.2.3 NeuroSky Recorder 
 

NeuroSky Recorder är en app utformad för mobila enheter och surfplattor och skapad för att 
registrera rådata från MindWaves EEG-scanner, därav användes denna app till studien. Dess 
rådata lagras som en textfil i det Dropbox-konto en har valt att koppla till NeuroSky 
Recorder-appen. Formatet för textfilen loggas som följande exempel: 
 
Tabell 2: filformat innehållandes tidpunkt, sampelvärde i hexvärden och sampelvärde i decimalform 

1374700275.124242: 80 02 00 26 Raw: 38 

 
Den första kolumnen beskriver tidsstämpeln. Nästkommande fyra kolumner är en konvertering 
av RAW sampelvärdet till hexvärden, med information om vilken datatyp och hur många byte i 
värde. Sista två kolumner beskriver detsamma men i decimalform (Support.neurosky.com, 2009) 
 
Medan Neurosky Recorder loggade deltagarnas data sågs EEG-signalerna, hjärnans elektriska 
signaler i realtid tillsammans med ens “meditation”- och “attention”-nivå på en skala från 1 till 
100. Exempel på användning ses i Bild 2. För att logga data fanns en röd/grå knapp som används 
för att starta loggning. För att avsluta loggning trycks samma knapp ner igen. Sedan kunde 
textfilen ses i ens Dropbox-konto. 
 

Bild 2. Neurosky Recorder app 
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3.2.4 MATLAB kod 
 

För att möjliggöra analys av rådata användes MATLAB. MATLAB användes för att omvandla 
textfilen till en signal. Som in-signal kom varje värde från textfilen att representeras som ett 
sampelvärde vilket gav en representation inom tidsdomänen. Signalen kunde efter det behöva 
transformeras från tidsdomänen till frekvensdomänen m.h.a. FFT (se avsnitt 2.4). Koden som 
beskriver FFT-analysen för denna studie framställdes med hjälp av MATLAB:s dokumentationer 
hos MathWorks® (Se.mathworks.com, 2016) och kan ses i Bild 3. 

 
Bild 3. Matlab kod 
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3.3 Inledande litteratursökning 
 

Litteratur till studien hittades genom Google Scholar och KTH Bibliotekets sökmotor. 
Metoden som användes för att söka artiklar eller studier till denna studie, började med sökningar 
på fraser eller meningar som hade relevans utifrån studiens frågeställning och/eller arbetsfrågor. 
Som första sökning till den inledande litteratursökning användes de engelska orden ”brain activity 
learning”, “EEG”, “Mindwave” som ledde vidare till flertalet artiklar. Vetskapen om att liknande 
experiment hade gjorts på KTH medförde en sökning på “walking seminars”, då denna också 
kunde vara av relevans för studien.  
Efter att ha hittat flera artiklar genom denna metod, tittades även på vilka artiklar de i sin tur 
refererade till. Relevanta studier som (Trudeau & Shephard 2008) hittades på detta sätt. Genom 
att se på vilka artiklar som citerat de studier som hittats tidigare, hittades även andra referenser 
som kunde vara användbara för studien. Som sista steg i litteratursökningen sökte vi på relaterade 
artiklar till de studier som tidigare hittats i de olika litteratursökningsmetoderna.  
 
Utöver ovanstående litteratursökning användes också tips på artiklar från professorer på KTH 
som kunde vara nyttiga för studien. Sökningar via Googles vanliga sökmotor gjordes även, då på 
engelska, med orden “analyze raw data Mindwave in Matlab”. Under studiens gång behövdes 
även kompletterande referenskällor sökas efter. Det hittades med hjälp av orden “beta waves 
normal states”. 
 

3.4 Förstudie av EEG-scanner 
 
Förstudie av EEG-scannern innebar läsning om hur den skulle användas samt hur och var dess 
sensorer skulle fästas vid användning. Startpunkten för utforskandet i EEG-scannerns funktioner 
var ett tillhörande starter-kit. Förutom MindWave Mobile Headset ingick tre applikationer: 
Brainwave Visualiser, SpeedMath och Mindwave Mobile Tutorial. Dessa installerades genom en 
medföljande skiva innehållandes applikationerna. Dock visade sig dessa vara spel-liknande 
program med syfte att underhålla. T.ex. bestod ett spel av matematikfrågor som skulle göras på 
tid. Efter spelet kunde “spelaren” se sin “attention level” dvs. hur koncentrerad “spelaren” varit 
under spelet. Ett annat spel innebar att deltagaren visuellt såg hur ens hjärnvågor ändrades när en 
lyssnade på olika genrer av musik. I och med detta insågs att programmen ej fyllde någon 
funktion i studien då ingen information lagrades som studien kunde utnyttja och heller ingen 
introduktion till vad annat mobil-headsetet kan användas till.  
 
För att registrera signalerna från EEG-scannern krävdes nedladdning av NeuroSky Recorder (se 
avsnitt 3.2.3). Ett stort problem som inträffade, redan i förstudien, var att knappen, för att spela 
in frekvenssignalerna från hjärnan, på NeuroSky Recorder:n inte fungerade som tänkt. Varje 
knapptryckning var en gissning på huruvida appen spelade in eller stoppade inspelningen. Den 
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enda bekräftelsen som gavs var att rådatan registrerades i Dropbox-kontot efter att inspelningen 
stoppats. Stor uppmärksamhet krävdes därför från vår sida då den centrala deltagarstudien 
påbörjas.  
 
Artikeln av (Sa 2014) studerades också då den på ett informativt sätt går igenom hur en kan 
analysera rådata från EEG-scannern i MATLAB. Denna artikel blev grunden för studiens 
arbetsmetod kring analys och utvärdering av rådatan från EEG-scannern.  
 

3.5 Utformning av läsdelar 
 

En förstudie på endast läsförståelseuppgifterna gjordes, genom att själva läsa och utvärdera hur 
lång tid provet skulle genomföras på. Genom olika slumpmässigt valda texter från 
högskoleprovet testades tiden med ändamålet att tidspress och stress inte skulle förekomma. 
Anledningen till att läsdelar från just högskoleprovet valdes var för att dessa läsdelar är utformade 
för att mäta kunskap och ansågs därför lämpliga att användas till denna studie. Testtiderna som 
utvärderades var 20 min läsning och 30 min läsning följt av 10 min svarandes på tillhörande 
kontrollfrågor. Då varje text ungefär lästes på 7 min avrundades tiden uppåt till 10 min/text, så 
att deltagarna med större sannolikhet inte skulle påverkas av stress. Varje läsförståelseuppgift var 
tänkt att bestå av två texter, därför beslutades att en lämplig provtid var 20 min.  
 
Två olika varianter att svara på läsdelarnas kontrollfrågor testades. Första varianten innebar att 
kunna gå tillbaka i texten medan en svarade på frågorna. I andra varianten provades att ej få 
tillgång till texten medans en svarade. Variant två valdes då vår studie ville undersöka hur 
koncentrationen påverkades när deltagarna läste gåendes/sittandes, snarare än förståelse av texten 
vilket är högskoleprovets mål.  
 
Texterna valdes från högskoleprovet med intentionen att de båda läsdelarna skulle ha ungefär 
samma längd. Texterna valdes slumpmässigt från HT2014 och VT2014 och lästes på en 13-tums 
skärm och en 24-tums skärm. 
 

3.6 Utformning av studie 
 

Studien utformades för två grupper, grupp 1 och grupp 2. Detta för att se om ordningen 
påverkade resultatet eller inte.  
 
Grupp 1 utförde läsdel 1 med officewalker, och läsdel 2 utan officewalker. 
Grupp 2 utförde läsdel 1 utan officewalker, och läsdel 2 med officewalker. 
 
Innan studien började fick deltagarna en kort acklimatisering på 5 min, på gåbandet med 
EEG-scannern. Detta för att ge deltagaren tid att bekanta sig med EGG-scannern och gåbandet.  
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Deltagarna gick i hastigheten 5 km/h. Arbetsuppgifter för deltagarna var som sagt 
läsförståelseuppgifter från högskoleprovet för att bedöma deltagarnas utförande. De två 
läsdelarna bestod i sin tur av två läsuppgifter, första läsdelen var hämtat från HT2014 och andra 
läsdelen från VT2014. Båda läsdelarna var av liknande längd.  
 
Deltagarna läste en läsdel gåendes på gåbandet med EEG-scannern à 20 min följt av 10 min 
sittandes utan EEG-scannern svarandes på högskoleprovets kontrollfrågor. Efter detta läste 
deltagaren nästa läsdel sittandes med EEG-scannern à 20 min, följt av 10 min sittandes utan 
EEG-scannern svarandes på högskoleprovets kontrollfrågor.  
Valet att behålla högskoleprovets kontrollfrågor efter varje läsdel gjordes för att se hur mycket av 
informationen deltagarna tagit in. 
 
Studien dokumenterade hur väl deltagarna utför uppgifterna, vad hjärnscannerns mätningar 
visade samt deltagarnas subjektiva upplevelse. Den subjektiva upplevelsen från deltagarna själva 
dokumenterades genom en enkät efter studien. Enkäten bestod av öppna kvalitativa frågor samt 
information om deltagarnas kön, ålder och läsvanor (se bilaga [1]). Studien genomfördes på ett 
kontor där OfficeWalker fanns tillgängligt, tillhörande en professor på KTH.  
 

3.7 Pilotstudie 
 
Pilotstudiens syfte var att se vilka praktiska svårigheter eller fel som skulle kunna uppstå vid 
utförandet och därigenom undvikas senare i själva slutgiltiga studien. Utformningen av 
pilotstudien var densamma som beskriven i avsnitt 3.6 men vikten låg inte i mängden av deltagare 
eller de avgränsningar som sattes för att kunna delta i denna studie. Eftersom ändamålet endast 
var att se om studiens utformning fungerade rent praktiskt, utfördes pilotstudien på endast en 
person. 
 
Testpersonen fick efter studien svara på den enkät som gjordes för att mäta användarupplevelsen, 
för att få feedback på om utformningen av frågorna uppfattades på ett tydligt och förståeligt sätt. 
Den rekommenderade hastigheten 2,25 km/h (Labonté-LeMoyne et al. 2015) prövades under 
pilotstudien men insågs att det var alldeles för långsamt för testpersonen och därav ansågs att en 
ökning av hastighet till deltagarstudien borde göras. Bestämd hastighet blev 5 km/h. Under 
pilotstudien upplevde testpersonen att kontorsbordet var för högt för att testpersonen skulle 
kunna läsa på ett ergonomiskt sätt.  
 
Det var heller inte nödvändigt att ha en satt tid för att svara på kontrollfrågorna (à 10 min) 
eftersom testpersonen blev klar med frågorna efter ca 4 min, båda gångerna. Utgångspunkten 
blev istället att deltagarna kommer få max 10 min att svara på kontrollfrågorna, men blir 
förmodligen klara innan/inom det tidsspannet. 
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Andra faktorer som färgade pilotstudien är omgivningen där studien skedde. Ljud omkring, 
såsom en tickande klocka och ljud från oss kunde distrahera testpersonen. Resultaten som gavs 
från pilotstudien valdes att inte ta med bland de slutgiltiga resultaten som fick genomgå en analys, 
p.g.a. de valda avgränsningarna (se avsnitt 1.5) som gav kriterier för vilka som kunde delta i 
studien. 
 

3.8 Deltagarstudie 
 
Själva deltagarstudien bestod av två grupper med 9 deltagare i varje grupp, dvs. 18 st deltagare 
totalt.  
 
Studien utfördes på olika tider under dagen. Tre “pass” schemaläggdes varje dag under två 
veckors tid, därefter fick deltagarna själva välja ett pass som passade dem. De tre olika tider 
studierna utfördes på var följande:  
1) 9:30-11:00 
2) 11:15-12:45 
3) 13:00-14:30 
 
Grupperna delades in på så sätt att de första schemalagda deltagarna som utgjorde hälften av alla 
deltagare totalt, blev grupp 1. Resten, grupp 2. 
 
Innan studien fick deltagarna ett mail som beskrev kort om vad studien handlade om, vad de 
konkret skulle få göra och en ungefärlig tid på hur lång tid studien skulle ta. Vad studien ämnade 
mäta nämndes inte, för att minska risken att en eventuell press av prestation skulle uppstå. 
Samma information introducerades igen för varje deltagare innan studien satte igång, något mer 
utformad men utgångspunkten var densamma för alla deltagare för att inte färga deltagarens 
uppfattning/upplevelse i den mån det var möjligt. 
 
De ändringar som gjordes i utformningen av studien (3.6) är baserade på feedbacken från 
pilotstudien. Ändringarna som gjordes var: 
 

● En mild ökning av hastigheten på gåbandet (tidigare inställd på 2,25 km/h). 
● Borttagning av “störande” ljud såsom en tickande klocka. 
● Tydlighet i knapptryckning på NeuroSky Recorder-appen då signalen skulle registreras. 

 
Justering av bordet till gående situationen justerades ej då detta inte var möjligt. Den existerande 
musplattan till skärmen under gående situationen fungerade inte vilket innebar att deltagarna fick 
använda sig av en extern dator för att skrolla igenom texterna under gående situationen.  
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3.9 Svarsformulär 
3.9.1 Kontrollfrågor efter läsdel 

 
Två svarsformulär utformades för att besvaras efter läsdel 1 resp. läsdel 2. Svarsformulärens 
frågor var identiska med kontrollfrågorna från de högskoleproven läsdelarna var tagna från, dvs. 
HT2014 och VT2014. Kontrollfrågornas motiv var att mäta hur väl deltagarna hade förstått 
läsdelarna som användes.   
Svarsformulär efter läsdel 1 ses i bilaga [1] och svarsformulär efter läsdel 2 ses i bilaga [2]. 
 

3.9.2 Enkät efter studie 
 

Efter varje avslutad studiesession fick deltagarna svara på en enkät för att mäta den subjektiva 
upplevelsen. Enkäten innehöll även frågor om kön, ålder och läsvanor, då dessa faktorer 
eventuellt skulle kunna komma till användning under analys av resultat i studien. Enkät efter 
studie för båda grupperna ses i bilaga [3]. 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultaten som svarar på frågeställningen och dess delfrågor. Resultaten är hämtade från 
sammanställningar av deltagarnas resultat från kontrollfrågor, enkätundersökning samt EEG-mätningarna.  

 

4.1 Bortfall av deltagare 
 
Av de tjugo deltagare som tilldelades slumpmässigt i början av undersökningen valde tre stycken 
att inte delta i studien alls. En ny deltagare, med uppfyllda kriterier för att delta, tillfrågades och 
valde att vara med. Totalt deltog 18 personer i studien.  
 
Studien hade ett bortfall av resultat från en av de medverkande deltagarna, där varken 
EEG-mätningar registrerades eller rätt kontrollfrågor svarades på, detta berodde på tekniska 
problem med Neurosky appen, samt att deltagaren blev tilldelad fel svarsformulär. I det fallet 
kunde endast enkäten om deltagarens subjektiva upplevelse användas. EEG-mätningar från 
ytterligare 7 deltagare registrerades ej, p.g.a tekniska problem med Neurosky-appen, i dessa fall 
kunde kontrollfrågor samt enkät om subjektiv upplevelse användas.  

 
4.2 Kontrollfrågor 

 
4.2.1 Kontrollfrågor grupp 1 
 

Resultat av kontrollfrågor från grupp 1 ses nedan. Grupp 1 utförde först läsdel 1 gåendes, sedan 
läsdel 2 sittandes. 
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Diagram 1: Serie1- gå, Serie2 - sitta 

 
I diagrammet ses hur båda situationerna gav samma medelvärde (krysset i boxen) och samma 
median (symboliseras av svart sträck mitt i grafen) för hur många rätt deltagarna fick på 
kontrollfrågorna. Värdena för antal rätt när deltagarna i denna grupp satt, var mer utspridda än 
när dessa deltagare gick, där antal rätt för varje deltagare var närmare varandra. På grafen ses 
sittandes extrempunkter medan gåendes max/min värde visas som kvantiler.  
 

4.2.1.1 Konfidensintervall grupp 1 
 
Ett T-test utfördes och följande information gavs för respektive situation. 

Tabell 3: Medelvärde, standardavvikelse, medelfel från grupp 1 

Grupp 1  Sittandes (Läsdel 2)  Gåendes (Läsdel 1) 

Mean (Medelvärde)  3.50  3.50 

SD (Standardavvikelse)  0.93 
(0.932 = 0.8649) 

1.41 
(1.412 = 1.9881) 

SEM (Standard Error 
Mean/Medelfel) 

0.33  0.50 

N  8  8 
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95 % konfidensintervall räknades ut med hjälp av formel (2) från 2.7 
 
D =  = 0.597√0.8649/8 .9881/8+ 1  
 
För att sedan använda D i formel (1) från 2.7 
 
Iµ1 - Iµ2 = (3.50 - 43.50 - D * 1.9600, 3.50 - 3.50 + D * 1.9600) 
Iµ1 - Iµ2 = (-1.170474519, 1.170474519) ≈ (-1.17, 1.17) 
 
Då medelvärdet är detsamma för både sittandes och gåendes, finns det ingen statistisk skillnad. 
Uträkningen av konfidensintervallet bekräftar även detta då noll inte finns inom intervallet. 
 
 

4.2.2 Kontrollfrågor grupp 2 
 
Resultat av kontrollfrågor från grupp 2 ses nedan. Grupp 2 utförde först läsdel 1 sittandes, sedan 
läsdel 2 gåendes. 
 

 
Diagram 2: Serie1 - sitta, Serie2 - gå 
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För denna grupp av deltagare resulterade det i ett högre medelvärde (symboliseras av x i Diagram 
2) när deltagarna gick än när de satt. Medianen för gående var också högre än medianen för 
sittande. Gåendes max/min-värde var båda högre än sittande.  
 

4.2.2.1 Konfidensintervall grupp 2 
 

Ett T-test utfördes och följande information gavs för respektive situation. 
 

Tabell 4: Medelvärde, standardavvikelse, medelfel från grupp 2 

Grupp 2  Sittandes (Läsdel 1)  Gåendes (Läsdel 2) 

Mean (Medelvärde)  3.44  4.33 

SD (Standardavvikelse)  1.42 
(1.422 = 2.0164) 

1.12 
(1.122 = 1.2544)  

SEM (Standard Error 
Mean) 

0.47  0.37 

N  9  9 

 
Utifrån dessa siffror har ett 95 % konfidensintervall gjorts med formel (2) från 2.7. 
Detta gav;  
 
D = = 0.603√2.0164/9 .2544/9+ 1   
 
Formel (1) från 2.7 tillsammans med D från formel (2) gav;  
 
Iµ1 - Iµ2  = (3.44 - 4.33 - D * 1.9600, 3.44 - 4.33 + D * 1.9600) 
Iµ1 - Iµ2 = ( - 2.071576408, 0.2915764083) ≈ (-2.07, 0.29) 
 
Vid signifikansnivån 5 % finns det inte en statistisk skillnad. Att det inte fanns någon skillnad i 
studiens urval återfinns med 95 % säkerhet också i en större population.  
 
80 % konfidensintervall med hjälp av formel (1) och D från formel (2) från 2.7: 
 
Iµ1 - Iµ2  = (3.44 - 4.33 - D * 1.6449, 3.44 - 4.33 + D * 1.6449) 
Iµ1 - Iµ2 = (-1.662606288,  -0.1173937118) (-1.66, -0.12)≈  
 
Vid signifikansnivån 20 % finns det en statistisk skillnad. 
Det vill säga, skillnaden vi hittat i studiens urval återfinns med 80% säkerhet också i den större 
populationen. Detta med hänsyn till både läsdel och ordning av situationerna.  
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4.2.3 Kontrollfrågor gå vs sitta 
 
Nedan visas resultat från kontrollfrågorna där båda grupperna har slagits samman med avseende 
på situation. 
 

Diagram 3: Serie1 - gå, Serie2 - sitta 
 

Som ses i grafen är medelvärdet (symboliseras av x i Diagram 3) högre för när deltagarna gick än 
när de satt. Situationernas median var densamma. I gå-gruppen fick hälften av alla deltagarna ett 
resultat mellan 3-5 antal rätt och högsta resultatet var detsamma mellan grupperna, däremot gav 
gåendes ett högre lägsta resultat än sittandes. För våra deltagare kan detta resultat indikera på att 
inläsning av läsdel gåendes gav ett bättre resultat på kontrollfrågorna än att läsa sittandes.  
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4.2.3.1 Konfidensintervall gå vs sitta 
 

Ett T-test utfördes och följande information gavs för respektive situation. 
 

Tabell 5: Medelvärde, standardavvikelse, medelfel från situationerna sitta och gå 

Ttest  Gåendes  Sittandes 

Mean (Medelvärde)  3.94  3.47 

SD (Standardavvikelse)  1.09  
(1.092= 1.1881) 
 

1.37 
(1.372=1.8769) 
 

SEM (Standard Error 
Mean) 

0.26  0.33 

N  17  17 

 
 
Utifrån dessa siffror har ett 95 % konfidensintervall gjorts med formel (2) från 2.7. 
Detta gav; 
  
D =  = 0.583√1.8769/9  .1881/9+ 1  
 
D från formel (2) användes i formel (1) som resulterade i; 
 
Iµ1 - Iµ2  = (3.47 - 3.94 - D * 1.9600, 3.47 - 3.94 + D * 1.9600) 
Iµ1 - Iµ2 = (-1.613799905, 0.6737999048) ≈ (-1.61, 0.67) 
 
Vid signifikansnivån 5 % finns det ingen statistisk skillnad mellan de olika situationerna i denna 
studie. Detta innebär att det men 95 % säkerhet inte finns någon skillnad i en större population 
heller.  
 

4.3 Resultat från enkätundersökning 
      4.3.1 Resultat från enkätundersökning grupp 1 

 
Grupp 1 bestod av 9 deltagare, fem av dessa var män och fyra kvinnor. Fem av dem var mellan 
18-21 år och fyra av dem mellan 22-25 år. Fem av nio deltagare läste 5 dagar eller mer/vecka, en 
deltagare läste mellan 3-4 dagar/veckan och tre deltagare läste 2 dagar eller mindre. Deltagarna 
läste och/eller studerade mestadels på datorn, mindre på mobilen och minst i böcker och tidning. 
Åtta av nio deltagare läste mestadels på en datorskärm när de läste. 
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Enkätundersökningen visade tre tydliga mönster av deltagarnas inställning om hur det kändes att 
gå och läsa, vilken återfinns i bilaga [4.1]. Vissa av deltagarna uttryckte en ovana att gå på bandet 
och att det tog ett tag att komma in i det, andra menade att det var lättare att fokusera och 
upplevde det som spännande och skönt;  
 

“Spännande, uppiggande, skönt och något jag skulle kunna tänka mig att göra oftare.” 
 
I motsats till detta upplevde vissa deltagare att koncentrationen las på att gå och miljön omkring, 
inte läsandet av texterna och nämnde även att tankarna vandrade iväg.  
 

“Det kändes lite ovant först och jag var tvungen att koncentrera mig mer på vilken textrad jag 
befann mig på [...]. Tankarna vandrade dock iväg ibland.” 

 
Blandade uppfattningar uppgavs om hur det kändes att sitta och läsa. Flera deltagare menade att 
det var lättare att fokusera sittandes samt att det kändes bättre att sitta än att gå.  
 

“Avkopplande och lättare att fokusera.” 
 

Vissa deltagare ansåg också att det var tröttsamt, tråkigt och att de kände rastlöshet sittandes.  
 

“Blev snabbt trött och uttråkad, så att jag tappade fokus.” 

 

Fem av nio deltagare föredrog att sitta och tre deltagare föredrog att gå. En deltagare hade svårt 
att avgöra men ansåg nog att gå kändes bättre: 
 

 “Svårt att säga. Jag hade lite svårt att koncentrera mig på texterna i båda fallen (hade inte ätit 
lunch + eftermiddag gör mig lite sömnig), men att gå kändes nog lite bättre. Då rörde jag i 
allafall på mig och fick något bra gjort.” 

  
De tre deltagare som föredrog att sitta gjorde det för att: 
 

“För att det var mer utmanande och man höll sig vaken bättre.” 

“Texterna var minst sagt tråkiga så att gå var mer underhållande. Hade nog inte gått så länge 
om jag skulle plugga på riktigt. För det var lite distraherande.” 

“Lättare att fokusera, kändes som att en inte slösade bort sin tid utan även kom framåt 
samtidigt (även om en stod still), sittande blir jag lättare stressad och vill bara komma igenom 
texten snabbt för att komma vidare med det jag gör.” 

 
De fem deltagare som föredrog att gå gjorde det för att: 
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“För att det var lättare att fokusera på det jag läste om.” 

“För att jag upplevde att det krävdes mindre av en ansträngning för att koncentrera mig på 
texten än då jag satt.” 

“Eftersom jag kände att jag förstod och tog in mer av innehållet i texterna.” 

“Kan tänka mig att gå om det skulle röra "lättare" texter eller sådant som kräver mindre 
koncentration. Sittandet är dock mer naturligt och jag känner att jag lättare kunde ta till mig 
textens innehåll  kan dock också bero på att man visste vilket sorts frågor man kunde 
förvänta sig nu.” 

  “Lättare att fokusera på det väsentlig.” 

 
Sju av deltagarna uppgav att de kände sig som mest fokuserade då de satt. Två deltagare kände sig 
mest fokuserade gåendes. De deltagare som kände sig mest fokuserade sittandes menade att de 
gjorde det då den sittande formen av läsning inte var lika distraherande samt att det inte var lika 
många störande faktorer som när de gick.  
 

“Man blev inte lika distraherad [sittandes] som när man gick.” 

 

De två deltagare som kände sig mest fokuserade gåendes menade att det var lättare att inte 
slappna av vilket gjorde att de kände sig mer alerta och igång. 
 

“Lättare att inte "slumra till" och tappa fokus, gående[s] var jag mer alert och igång hela tiden, 
även mentalt.” 

 
Två av deltagarna skulle använt ett gåband om det fanns att tillgång på ens arbetsplats eller i ens 
skola. Fyra deltagare var tveksamma eller menade att de troligtvis inte skulle använt ett gåband 
om det fanns tillgängligt. Två deltagare skulle inte använt ett gåband om det fanns tillgängligt, och 
en deltagare skulle använt det för nöje, inte till studier eller liknande. 
 

4.3.2 Resultat från enkätundersökning grupp 2 
 

Grupp 2 bestod av 9 deltagare varav fem män och fyra kvinnor. Tre av deltagarna var mellan 
18-21 år, fem deltagare var mellan 22-25 år och en deltagare mellan 26-29 år. Två av deltagarna 
svarade att de läste 5 dagar eller mer/vecka, två andra deltagare mellan 2-4 dagar/veckan och fem 
andra deltagare svarade att de läste 2 dagar eller mindre/vecka. På frågan vilket medie de brukar 
läsa på, där flera svar kunde skrivas in, svarade 6 st att de använder datorn för att läsa på och 6 st 
svarade att de brukar läsa i bokform. Mindre frekvent används mobilen som medie för att läsa på, 
då det bara var 1 deltagare som skrev in det. Majoriteten, 6 deltagare ur grupp 2 läste ofta på en 
datorskärm medans tre deltagare menade att de inte läste på en datorskärm lika ofta.  
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Två tydliga uppfattningar uttrycktes (samtliga kommentarer i helhet kan ses i bilaga [4.2]), om hur 
det kändes att gå och läsa, dels att det var ovant och lätt att tappa fokus men också att det kändes 
mer vaket och att deltagarna kände sig piggare.  
 

“[Det] var något lättare att koncentrera mig på innehållet [gåendes]. Kändes ovant till en 
början med det gick snabbt över, speciellt när man hade någonting att hålla i.” 

 
Vissa deltagare kunde uppleva situationen av att sitta och läsa som tråkig och tradig, samtidigt 
som de blev rastlösa och okoncentrerade. 
 

“Det kändes tråkigt, och som att jag höll på att somna.” 
 
“Blir fort rastlös och okoncentrerad. Hade jag varit hemma eller i annan miljö hade jag rest mig 
flera gånger för att hitta på annat.” 

 
Men också att det var bekvämt och att det var en situation de var van vid. 
 

“Bekvämt, [...] På det stora hela en väldigt normal läsupplevelse. [...]” 
 
När deltagarna fick svara på frågan om vilken av situationerna de föredrog att göra samtidigt som 
de läste svarade sex deltagare att de föredrog att gå och en föredrog att sitta. Resterande två 
föredrog att sitta som situation då de kände sig mest fokuserade men menade att om de fick 
prova på gåbandet igen kanske uppfattningen hade ändrats: 
 

“[Jag föredrog att] Sitta men om jag hade övat mig på att gå hade detta kanske ändrats, vill 
prova igen.” 

 
De sex deltagare som föredrog att gå gjorde detta för att: 
 

“Det var inte lika tråkigt” 
 

“Kändes effektivare, gillar att röra mig” 
 

“Det kändes rätt bekvämt efter några minuter när jag vant mig vid takten, och slutat tänka på 
ljudet och hur jag skulle hålla händerna.” 

 
“Jag hade lättare att fokusera på läsandet och det var skönt med lite motion. Lästempot var 
högre” 

 
“Kändes mer avslappnat och som att jag fick ut mer utav texterna. De faktum att man tappade 
bort sig lite ibland bidrog med att man läste om de senaste raderna och repeterade mer. Vilket 
i sin tur bidrog till att man kom ihåg dem bättre.” 
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“Roligare och hade lättare för att läsa (kan dock bero på att texterna jag läste nör jag gick 
upplevdes enklare)” 

 
De tre deltagare som föredrog att sitta gjorde det för att: 
 

“Sitta är det normala för mig och därför kunde jag direkt fokusera på texternas innehål[l]” 
 

“Jag tror att jag föredrar att sitta ned, men tror också att det kan vara användbart med den 
"vakenhet" man fick av att gå samtidigt. Om jag övade upp färdigheten att gå samtidigt skulle 
jag nog föredra det istället för att sitta!” 

 
“Det var lättare att fokusera på texten.” 

 
Gällande fokus svarade fem deltagare att de kände sig mest fokuserade gåendes och fyra deltagare 
kände sig mest fokuserade sittandes. De som kände sig mest fokuserade gåendes uttryckte att det 
var enklare att fokusera på texterna och lite fokus riktades åt andra distraktioner. 
 

“Det var enklare att hålla fokus på texten och inte börja tänka på annat, dock så märkte jag att 
jag läste långsammare.” 

 
De som kände sig mest fokuserade sittandes menade att fokus inte låg på att gå utan på texterna 
samt att det inte fanns några nya eller oväntade moment i sittande-situationen. 
 

“[Sittandes] fanns det bara ett sak att göra, läsa. När man gick fick man lägga lite av sitt fokus 
på att hålla takten samt att gå rakt framåt.” 

 
Slutligen i frågan om deltagarna skulle använt gåband om det fanns tillgängligt svarade fem 
deltagare ja på den frågan: 
 

“Ja, jag är väldigt intresserad av att blanda in mer fysisk aktivitet i studierna/mitt läsande och 
är väldigt optimistiskt till potentiella fördelar.” 

 
En deltagare menade att de hade provat och sett vilken av situationerna som var mest givande. 
Två deltagare svarade att de inte skulle använt ett gåband om det funnits tillgängligt: 
 

“Jag tror inte det, pga lathet.”  
 
 

4.4 Resultat från MindWave 
 
Utifrån resultaten från MindWave-scannern redovisas följande grafer från enstaka deltagare. 
Eftersom Neurosky-appen medförde bortfall från 8 deltagare av totalt 18 medverkande, går det 
inte att jämföra resultaten sinsemellan de båda grupperna då bara 3 resultat gavs från grupp 1 och 
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5 resultat från grupp 2. Bara individuella jämförelser kan därför göras emellan de olika 
situationerna för enstaka deltagare.  
 
De spektrum som har valts att redovisas längre ner är resultat från deltagare som har avvikit i hur 
effektfördelningen har yttrat sig, i relation till resterande resultaten från deltagarna. Därför har alla 
deltagares resultat sammanlagt inte tagits med i detta avsnitt. De som inte valts att tas med är 
spektrum som har bedömts att antingen vara av liknande resultat som redovisas längre ner eller 
resultat där ingen utmärkande skillnad har kunnat tydas. MindWave-graferna som helhet kan ses i 
bilaga [5]. 
 
I graferna ses spektraltätheten, effektfördelningen i frekvensdomänen. Det som eftersträvades 
här var korta beta-vågor (12-15 Hz) eftersom det mentala tillståndet överensstämmer med 
scenariot deltagaren utsattes för: ett fokuserat tillstånd behövdes för att göra den tilldelade 
uppgiften.  
Beta-vågor var generellt (12-30 Hz) också positivt, där medellånga(16-20 Hz) och långa 
beta-vågor (21-30 Hz) inkluderades. Dessa påvisar deltagarens reflekterande resp. 
vakna/upprymda tillstånd. 
 
Värt att tillägga är att risk för intagande av brus också kan ha skett, dock är det inte en aspekt 
som togs hänsyn till vid analysering då det är svårt att avgöra i hur stor utsträckning bruset kan ha 
gett upphov till. 
 

Grupp 1 

Graf 1.1 & 1.2 : Deltagare nr 4 
 

Rent visuellt visar grafen för när deltagaren sitter (graf 1.1) högre amplituder inom alla 
frekvensband än för när deltagaren går (graf 1.2). En hög amplitud inom intervallet 0-5 Hz, med 
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toppar i frekvensbanden 0-3 Hz, svarar på att deltagaren befinner sig i ett sömnigt tillstånd. 
Amplituden inom de frekvenserna sträcker sig långt över 7 dB i sittande-grafen medan 
gående-grafen har ett medel vid 6 dB.  
 
Detta kan svara på att den uppgift deltagaren genomförde inte var helt optimalt för hen, varken 
sittandes eller gåendes då en trötthet visar sig när hen sitter och minskade nivåer av fokus 
förekommer när hen går. 

Graf 2.1 & 2.2: Deltagare nr 5. 
 

Gående-grafen (graf 2.2) visar här tydlig högre amplituder mellan 0-20 Hz som sedan minskar i 
nivå för frekvenser över 20 Hz i jämförelse med sittande-grafen (graf 2.1) som har ett motsatt 
utseende. De höga amplitudnivåerna mellan 3-7 Hz svarar för theta-vågor, av vilka indikerar ett 
meditativt tillstånd hos deltagaren, grafen visar också högre amplitud mellan 13-ca 20 Hz som 
visar på ett fokuserat lugn. Detta kan tolkas som att deltagaren var i ett optimalt mentalt tillstånd 
för den uppgiften som gavs att utföra, alltså en god kombination av ett fokuserat och meditativt 
tillstånd. Däremot pekar grafen för när deltagaren sitter på ett mer vaket tillstånd då amplituden 
är högre mellan 20-30 Hz.  
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Graf 3.1 & 3.2: Deltagare nr 12. 
 

Från ovanstående grafer ses att amplituderna inom alla frekvensband var högre för gående-grafen 
(graf 3.2). För gående-grafen resulterade det i en högre amplitud mellan 0-3 Hz och kan svara på 
att deltagaren befinner sig i ett sömnigt, omedvetet tillstånd samtidigt som amplitud-nivån inom 
frekvenserna 3-7 Hz visar på ett mer meditativt tillstånd, men en högre amplitud mellan 13-20 Hz 
visar också på ett fokuserat lugn hos deltagaren. Denna kombination av vågor tolkas vara ganska 
tudelad i vad som fungerade bättre för deltagaren, men den dal som visar sig i sittande-grafen 
(graf 3.1) inom frekvenserna 13-20 Hz tycks vara utsuddad i gående-grafen. Gående-grafen 
sticker därför ut från referensgrafen av Ahirwal (2012) och kan tyckas ha ett mer fördelaktigt 
utseende då grafen sticker ut vid det mer fördelaktiga intervallet 13-20 Hz, bestående av 
beta-vågor. 

Graf 4.1 & 4.2: Deltagare nr 13. 
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För deltagare 13 ses en högre amplitud generellt över hela frekvensspektrat i graf 4.1. Detta kan 
tolkas som att sitta var mer fördelaktigt för deltagaren beroende på vilka frekvensband en ser på 
men går egentligen inte att konstatera något. 
 

Graf 5.1 & 5.2: Deltagare nr 16. 
 

I detta resultat ses inga markanta skillnader i amplitud-nivå för deltagare 16 från 10 Hz och 
uppåt. Dock sträcker sig amplituden mellan 0-5 Hz mycket högre, ovanför 7 dB i sittande-grafen 
(graf 5.1) medan gående-grafen (graf 5.2) mestadels når amplitud-nivåer omkring 6 dB. 
För denna kontext, verkar sittande-grafens högre amplitud inte till deltagarens fördel då högre 
nivåer av deltavågor(sömnigt tillstånd) indikeras. Av det skälet konkluderas resultatet för 
deltagare 16 i att hen ger mer gynnsamma resultat i situationen gå än sitta. 
 
Spiken som förekommer i sittande-grafen vid 50 Hz antas vara störning i ledningen som orsakas 
av att ögat blinkar eller en låg ledningsförmåga av elektroder (Ahirwal 2012). 
 

4.5 Resultatsammanfattning 
 
Det går inte att dra några statistiska slutsatser för en större population än deltagarna i denna 
studie. Studien visade att deltagarna presterade bättre gåendes, dvs. de förstod texten bättre 
gåendes på gåband än sittandes, trots att merparten (11/18 deltagare) kände sig mest fokuserade 
sittandes. Gående var dock den situation som föredrogs mest (11/18 deltagare). 
Vad gäller deltagarnas upplevelser om de olika situationerna var känslan av att gå och läsa att det 
kändes ovant och de hade svårare att koncentrera sig men också att de kände sig piggare. 
Majoriteten av deltagarna upplevde situationen att sitta och läsa som tråkig.  
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När det kommer till resultaten från MindWave-scannern, går det inte att dra en slutsats för 
deltagarna i grupp då väsentlig data gick att få ut från 10 deltagare av totalt 18 och individuella 
bedömningar kunde bara göras. Trots det verkar de individuella resultaten orientera sig mot ett 
scenario, flest deltagare (6/10) gav mer optimala resultat för situationen gå (se bilaga [5]). 
Däremot blir resultaten ändå bristfälliga av det skälet att scannern gav störningar och avvikelser i 
denna studie. 
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5. DISKUSSION/ANALYS 
I detta kapitel diskuteras resultaten från kapitel 4. Resultat för problemformuleringens delfrågor från 
inledningskapitlet så att problemformuleringen i helhet kan diskuteras. Slutsatserna sammanställs i kapitel 6. 
Slutsats.  

 
5.1 Kvalité av arbete 
(relaterat till arbetsfråga “Påverkar fysisk aktivitet kvalitén av arbetet?”) 

 
Begreppet kvalité var, för denna studie, baserat på hur väl deltagarna svarade på kontrollfrågorna, 
d v s om de svarat rätt eller fel på varje fråga. Resultaten i avsnitt 4.2 visar på att fysisk aktivitet (i 
studiens fall Officewalker) kan påverka kvalitén i arbetet till viss mån. Deltagarstudien visade på 
resultat som i snitt gav fler rätt när deltagarna gick än när de satt. En slutsats går ej att dra för en 
större grupp utan endast för denna studie då t-testet i avsnitt 4.2 gav ett utfall av att ingen 
signifikant skillnad kan dras på signifikansnivån 5 % för de gruppindelningar som gjordes, grupp 
1, grupp 2 och gå vs sitta. Intressant är dock att det för grupp 2 visade sig att det fanns en 
statistiskt skillnad med signifikansnivån 20 %, detta innebär att samma resultat återfinns i en 
större population med 80 % sannolikhet. En kan då anta att en idé hade varit att göra studien 
under en längre period, t.ex. låta deltagarna gå på gåbandet dagligen under en månads tid för att 
se om det hade givit andra resultat då vanefaktorn, att gå på gåband, eventuellt skulle minska.  
 
I artikeln av (Trudeau & Shephard 2008), där flera timmar av skolundervisningen lagts på fysisk 
aktivitet, har resultaten visat på bättre prestation från eleverna. Författarna drog, i studien, 
slutsatsen att det är möjligt att ta timmar från andra ämnen i skolundervisningen utan att riskera 
sämre prestation, givet att undervisningen i sig är kompetent nog. Att ta timmar från det som i 
svensk undervisning motsvarar Idrott & Hälsa, för att lägga till på andra teoretiska ämnen 
behöver inte nödvändigtvis förbättra betygen i de teoretiska ämnena och kan utöver det istället 
vara skadligt för hälsan, då barnen kommer röra på sig mindre (Trudeau & Shephard 2008). Det 
kan därför vara av betydelse att göra en fortsättning på denna studie, under en längre period, för 
att se om betydande effekter förekommer.  
 
Den deltagargrupp som denna studie valde att smalna av mot var i jämförelse med ovanstående 
artikel en äldre målgrupp, av vilka utför studier som var självständiga i mycket större omfattning. 
En integrering av fysisk aktivitet i utbildningen, med hänsyn till utformningen av högre studier i 
Sverige, hade behövts studerats mer utförligt för att påvisa den faktiska påverkan i kvalitén av 
arbetsuppgifter.  
 
Kontrollfrågorna i denna studie bestod av totalt 12 frågor till varje deltagare, med 4 
svarsalternativ till varje fråga. Svarsalternativen liknar varandra vilket gjorde dem öppna för 
tolkningsfel. Frågorna tillsammans med svarsalternativ var alla tagna från högskoleprovet, som ett 
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test på förståelse av given text och var också utformade på så sätt. Dessa delar har som funktion 
att testa kunskaper till större delen, mer än instudering av nytt material. Det blev därför svårt att 
ordentligt mäta hur mycket information deltagarna tog in när aspekten av att mäta på läsförståelse 
även var med i uppgiften. 
 

5.2 Fokus & koncentration 
(relaterat till arbetsfråga “Ökar koncentrationen genom fysisk aktivitet?) 

 
I grupp 1 var det 7 av 9 deltagare som uppgav att de kände sig mest fokuserade då de satt, 
resterande 2 deltagare kände sig mest fokuserade gåendes. Av de 9 deltagare i grupp 2 var det 5 
deltagare som kände sig mest fokuserade gåendes och 4 deltagare kände sig mest fokuserade 
sittandes. (Två av de sittande, valde sittande som situation då de kände sig mest fokuserade men 
menade att om de fått prova att gå på gåbandet igen kanske uppfattningen ändrats.)  
 
En enkel tolkning av dessa resultat var att majoriteten i grupp 2 ansåg att gå var den situation 
som gav mest fokus och koncentration, medan grupp 1 föredrog sittandes. En lika enkel tolkning 
av resultaten från MindWave-scannern var att tendensen uppfattades vara likadan. Graferna för 
grupp 2 tolkas orientera sig mer mot att dessa deltagare pekade på mer fokus (se bilaga [5.2]). Det 
går däremot inte att säga något definitivt för grupp 1, där bara 3 deltagare av 9 gav giltig data från 
MindWave-scannern. I relation till referensramen (se avsnitt 2.5) baserat på studien av Ahirwal 
(2012) kan det urskiljas att effektfördelningen för våra resultat hade övergripande lägre 
amplitudnivåer än de referensvärden motsvarande resultaten som gavs av studien från Ahirwal 
(2012). Det gick inte att säkert fastställa huruvida våra resultatvärden utmärker sig eller inte men 
skillnader förekom beroende på situation fast deltagarna utförde samma typ av kognitiva uppgift 
båda situationerna. Det går dock inte att dra några statistiska slutsatser om alla deltagares resultat 
från MindWave-scannern. 
 
Utifrån deltagarna i sin helhet, så angav 13 av 18 personer att de kände sig mest fokuserade 
sittandes medan 7 personer av 18 kände sig mest fokuserade gåendes. Sittandes var alltså den 
arbetssituation där majoriteten upplevde sig vara fokuserade. 
 
Intressant var ändå att MindWave-scannern indikerade på fler gynnsamma resultat då deltagarna 
gick. Av de deltagare där det var möjligt att avgöra huruvida scannern visade på mer fokus i ett av 
de två scenarierna, kunde det övergripande resultatet sammanfattas som: 6 deltagare orienterade 
sig mot att vara mer fokuserad gåendes jämfört med de två deltagare som orienterar sig mot att 
vara mer fokuserad sittandes (för att se graferna överlag, se bilaga [5]). Men, tar man hänsyn till 
kommentarerna som gavs från enkätundersökningen (se bilaga [4]), verkar anledningarna till 
varför deltagarna ansåg sig mer fokuserade sittandes vara att deltagarna upplevde gåbandet som 
ovant och stressigt. De angivna anledningarna från deltagarna skulle kunna antas vara faktorer 
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som skulle försvinna om deltagarna hade fått använda bandet under en längre tidsperiod. Dvs., 
den uppfattningen antas kunna försvinna när en har vant sig med att gå och läsa på ett gåband. 
 
På samma gång visade resultaten från (Alderman B. et al, 2014) att lågintensiv gång på aktiva 
arbetsstationer försämrar kognitiva prestationsuppgifter, även om flertal hälsofördelar påvisats 
vid aktiva arbetsstationer. Jämfört med våra 18 deltagare genererar författarnas 66 st deltagare 
troligtvis en större signifikans gällande antagandet i att det skulle behövas en längre period för att 
vänja sig vid gåbandet.  
 
Men studerades de positiva kommentarerna som gavs gällande att gå, kunde anledningar vara att 
det gav mer fokus, vara mindre ansträngande att koncentrera sig på, inte lika tråkigt samt 
uppiggande med mindre chans att känna sig sömnig. Att en känsla av en uppiggande effekt 
förekom var i sig ett argument för att ge mer fokus och koncentration som eventuellt kunde 
komma att bidra till bättre prestation över resten av dagen. I artikeln av (D John et al., A 
psykological Perspective on Treadmill and Sit-to-Stand Workstations) refereras det till ytterligare 
studier av (Knight & Baer, 2014 ; Oppezzo & Schwartz, 2014) där huvudförfattarna konstaterar 
att användandet av gåband på arbetsplatser kan förbättra hjärnans funktioner. Då olika delar av 
hjärnan aktiveras ökar blodflödet, glukosupptaget samt neuroendokrina receptoraktiviteter 
(såsom endorfiner, serotoniner och noraadrenalin), samt att gåband, enligt författarna, bidrar till 
ett förbättrat minne och förbättrad kognitiv funktion. 
 
Oppezzo och Schwartz (2014) fann att, då en går på ett gåband så ökar kreativitet under tiden 
deltagaren använde gåbandet. I samband med den fysiska aktiviteten visade det sig att ökningen 
av kreativitet höll i sig som mest när deltagarna arbetade sittandes efter att de använt gåbandet. 
Parallellt med detta, fann även Knight & Baer (2014) att anställda som satt mindre och stod och 
rörde på sig mer påvisade ökad uppväckning/vakenhet (eng. arousal) och högre potential att 
samarbeta i grupp. 
 
Artiklarna pekar på att deltagarna i denna studie som upplevde fokus och uppiggande effekt och 
dessutom fick bättre resultat på kontrollfrågorna, oberoende av situation (gå/sitta), orsakades 
troligen p.g.a. det lågintensiva gåendet på gåbandet.  
 

5.3 Arbetsform 
(relaterat till arbetsfrågorna “Passar arbetsformen (att gå medan man arbetar) för alla?”  
& “Hur upplever deltagarna själva arbetsformen?”) 

 
Utifrån resultat från studien kan tendenser ses som skiljer sig från föregående avsnitt. Grupp 1 
bestod av 9 deltagare varav 5 deltagare föredrog att sitta och 4 deltagare föredrog att gå. Grupp 2 
bestod också av 9 deltagare, i denna grupp var det 3 deltagare som föredrog att sitta och 6 
deltagare som föredrog att gå. Sammanfattningsvis föredrog 8 av 18 personer att läsa sittandes 
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och 10 av 18 personer föredrog läsa gåendes. Gåendes var därav den arbetsform flest deltagare 
föredrog. 
 
Att gåendes föredrogs av deltagarna kan bero på flera faktorer. Avsnittet ovan berör hur gåband 
och fysisk aktivitet ökar kreativitet i hjärnan samt att detta visas kunna hålla i sig. Deltagarna i 
denna studie kan ha föredragit gåendes p.g.a. vad fysisk aktivitet medför till hjärnan, de kan 
därför ovetandes om varför, valt gåendes p.g.a. att de kände vakenhet och kreativitet(John et al. 
2009).  
 
När det kom till huruvida deltagarna själva upplevde arbetsformen ställde sig 9 av 18 deltagare, 
ena hälften, positiva till att använda ett gåband om det fanns tillgängligt på ens arbetsplats eller 
skola. Andra hälften av deltagarna ställde sig negativt till användning av gåband om det fanns 
tillgängligt på ens arbetsplats. Åsikten var alltså helt tudelad, baserad på denna observation. Av de 
deltagare som varit negativt inställda har vissa svarat tveksamt i stil med: 
  

“Kanske, men antagligen inte.” 
 
Detta kan eventuellt tolkas som att de deltagare som varit tveksamma kring gåband, möjligen 
skulle kunna ändrat sin åsikt till det mer positiva halvan. 
 
Utformningen av denna fråga var följande: “Om det fanns tillgång till ett gåband på din 
arbetsplats/skola, skulle du använda det?”. Då denna fråga är ledande kan det ha funnits deltagare 
som svarade det som de uppfattade att vi ville att de skulle svara; att de skulle använda gåbandet. 
Antagligen omedvetet men chansen finns även att vissa svarat av samma ovanstående orsak 
medvetet.  
 
Vidare kan även idén av tillgång till gåband i en skola verka som tämligen “abstrakt” då denna 
arbetsform inte anses vara vanligt förekommande. Arbetsformen kan istället ge associationer av 
att vara en träningsform, som till större delen uppfattas som något gynnsamt att göra, och kan av 
den orsaken jämväl vara en anledning till att den andra hälften av deltagare ställde sig positiva till 
gåbandet. Men också tvärtemot, eftersom gåbandet kan uppfattas tämligen “abstrakt” kan detta 
ha varit orsaken till att hälften svarat nej då gåbandet eventuellt har uppfattats som flummigt och 
inte något en använder vid koncentrerat arbete. Denna åsikt, som sagt tidigare, kan komma att 
ändras då gåband eventuellt blir allt mer implementerat i kontorsmiljöer framöver. 
 
Med resultatet som utgångspunkt kan det konstateras att arbetsformen inte passar för alla: utan 
att det är subjektivt, vilken situation en föredrar, utifrån individuellt tycke. 
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5.3.1 Spelar ordningen roll? 

De olika grupperna utförde situationerna (gå och sitta) i olika ordning. Grupp 1 läste gåendes 
först och sittandes sist, grupp 2 läste sittandes först och gåendes sist.  
Deltagarna i grupp 1 föredrog att sitta och kände sig mest fokuserade då de satt och läste, denna 
grupp satt och läste som sista del i deras studie. Grupp 2 föredrog att gå och uttryckte även att de 
kände sig mest fokuserade gåendes, deltagarna gick och läste som sista del i deras studie. Utifrån 
denna observation kan ett antagande göras: ordningen på de två situationerna spelade roll för 
studiens resultat. Deltagarnas uppfattning om vilken situation de föredrog och upplevde som 
mest fokuserade kan ha påverkats av i vilken ordning de utförde de olika situationerna. En faktor 
som kan ha påverkat var att de visste hur nästa del av studien skulle utföras och att deltagarna då 
kände sig mer avslappnade och då också upplevde den delen som lättare, och därutöver också 
föredrog den sista delen.  
 
Deltagarna i grupp 1 hade ett medelvärde på 3.50 (Tabell 3, avsnitt 4.2.1.1) för situationen 
sittandes och boxdiagrammet för grupp 1 visade att resultaten var mindre utspridda (Diagram 1, 
avsnitt 4.2.1) än för grupp 2 situation sittandes, varav vilka hade ett medelvärde på 3.44 (Tabell 4, 
avsnitt 4.2.2.1). Eftersom deltagarna i grupp 1 läste gåendes innan de läste sittandes kan det antas 
att resultaten från situationen sittandes har påverkats av att deltagarna utförde en fysisk aktivitet 
innan de satte sig för att läsa. Grupp 2, där deltagarna började med att sitta utan att ha utfört en 
fysisk aktivitet, hade ett sämre medelvärde men också sämre resultat (Diagram 2, avsnitt 4.2.2) 
vilket också pekar på att ordningen har spelat roll. Av detta kan det, som tidigare nämnts, antas 
att resultaten har påverkats av vilken situation gruperna utförde först. Dvs. grupp 1 som utförde 
gåendes först och sedan sittandes har visat på bättre reslutat vid sittandes än vad grupp 2 gjort. 
Det faktum att första situationen för grupp 1 var en fysisk aktivitet har antagligen påverkat deras 
andras situation till det bättre.  
 

5.4 Metodkritik 
I detta kapitel diskuteras metoden ur ett kritiskt perspektiv. Mätte metoden det vi ville? 
 

5.4.1 Artefakt-fel 
 

Från MindWave hittades inga exakta mått på hur mycket brus som tas upp av scannern. Utan 
med hjälp av ThinkGear Connector återgavs ett värde (POOR_SIGNAL Quality) varierande på 
hur dålig signalkvalitén var. Eftersom ThinkGear Connector inte var något som användes under 
studien kan orsaker som påverkat signalkvalitén bara måttligt tas hänsyn till i analysen/slutsatsen.  
Följande orsaker kan gett upphov till brus (Developer.neurosky.com, 2016):  

● Sensor- eller referenselektroderna nuddade inte ordentligt deltagarens hud, t.ex. hår är i 
vägen, att headsetet har korrekt passform för deltagaren eller ens är ordentligt satt på 
huvudet (glider av) 
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● Eftersom studien inkluderade att deltagaren rörde på sig, kan det även gett upphov till 
brus 

● Överdriven miljöelektrobuller (vissa miljöer har starka elektriska signaler eller statisk 
elektricitet byggs upp i den person som bär sensorn) 

● Överdriven icke-EEG biometriska brus (dvs. EMG, EKG / EKG, EOG, etc) 
 
Dock är den sistnämnda orsaken troligen inte något studien behövde ta hänsyn till då det var 
oklart om miljön inkluderade instrument innehållandes biometriskt brus. Viktigt att påpeka är 
också att NeuroSky förklarar:  
“Eftersom EEG-våglängdsbanden representerar ett effektspektrum, kommer deras värden variera exponentiellt, 
vilket innebär att lägre frekvensband(t.ex. delta och theta) kommer att vara exponentiellt större värden än de 
högre frekvensbanden (alfa och beta). För analysändamål, notera jämförelsen varning ovan.“ 
(Support.neurosky.com 2009, översättning) 
 

5.4.2 Pilotstudie 
En större pilotstudie kunde ha gjorts, speciellt kring Neurosky Recorder, då den var uppkomst till 
många komplikationer. En större pilotstudie hade också kunnat resultera i bättre rutin kring 
deltagarstudien i allmänhet. T.ex. när studierna för grupp 2 påbörjades hade vi som utförde 
studien en bättre rutin på utförandet och misstag som skedde för grupp 1. Om detta undvikits 
hade vi fått bättre resultat och mer giltig data. 
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Bild 3.1: Övre - Inspelningen har inte börjat 

3.2: Nedre - Inspelningen har börjat 
 
I bilderna ovan ses när Neurosky-applikationen var/inte var i bruk. En knappt märkbar feedback 
ges för om inspelningen av att lagra data var igång, den enda minimala skillnaden som kunde ses 
var att inspelningsknappen får en något mörkare nyans. Detta var något som inte märktes förrän 
mitt i deltagarstudien och ett flertal försök med applikationen. 
 

5.4.3 Deltagarstudie 
 
En lärdom från deltagarstudien var att sammanställningen av resultaten från MindWave-scannern 
skulle kunna ha gjorts bättre. Scannern, som är en simplifierad hjärnscanner, är utformad för 
spelbruk och instinktivt därför menat för stillasittande inspelningar, för minskad upptagning av 
brus. Eftersom användarna av scannern rörde på sig, kan brusupptagningen varit större och 
därför påverkat resultaten. Huruvida resultaten utmärkte sig eller inte, kunde bara analyseras om 
studien hade en referenskälla att jämföras vid, som i denna studie. För att bättre se om 
deltagarnas resultat gav en skillnad kunde en till mätning vid en annan situation ha gjorts. Studien 
kunde ha inkluderat en situationen där deltagarna inte behövt “prestera”, och då mätt aktivitet i 
hjärnan när deltagarna inte gjorde något speciellt. En lämpligare jämförelse kring hjärnvågorna 
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vid de olika frekvensbanden hade då kunnat göras eftersom studien då haft mätningar av när 
deltagarna inte koncentrerade sig på en aktivitet kontra när deltagarna koncentrerade sig på en 
aktivitet. 
 
Ett första störande moment under studien var att EEG-scannern upplevdes som oskön att ha på 
sig och kan därför ha påverkat deltagarnas insatser i studien, därav även resultaten i studien. Det 
faktum att deltagarna läste på två olika skärmar i olika storlekar under de olika scenariorna är en 
annan faktor som kan ha påverkat resultatet. Skärmen som användes vid gående var större och är 
antagligen anpassat för kontorsbruk. Skärmen som användes under scenariot sittande var en 
13-tums bärbar datorskärm, vilken var mindre än gående-skärmen. Det kan verka till både en 
fördel och nackdel. För deltagarna, av vilka är studenter på heltid, kan det vara fördelaktigt för 
dem att läsa på den bärbara datorskärmen för att den storleken är något studenter antagligen är 
mer vana att läsa på, med undantag från fyra deltagare som svarade i enkäten att de var mindre 
vana vid att läsa på datorskärm. På samma gång kan det vara en nackdel, då det eventuellt kan 
uppfattas som ett oergonomiskt sätt att läsa på.  
 
Under studiens gång fick deltagarna skrolla igenom texterna på en styrplatta från en extern dator 
när de gick på gåbandet, detta för att musen till skärmen ej kunde kopplas in, detta kan ha varit 
ett moment som stört deltagarnas fokus. Men å andra sidan var det samma styrplatta som fanns 
på datorn som användes när de satt, vilket innebar att de vid båda situationerna använde sig av 
samma arbetssätt och bör heller inte vara en främmande användning för medieteknikstudenter. 
 
Deltagarnas subjektiva uppfattning om de olika scenariona kan ha påverkats på en djupare nivå, 
dvs. påverkan av att tanken av att studera eller lära sig något oftast kommer hand i hand med att 
sitta still. Mer därtill att många kanske associerar lugn och stillasittande med då en koncentrerar 
sig.  
 

5.4.3.1 Avslutande Enkät 
 
Eventuellt var sista frågan i vår enkät färgande, val av andra kompletterande frågor kunde ha 
modifierats. Exempelvis sista frågan, “Om det fanns tillgång till ett gåband på din arbetsplats/skola, skulle 
du använda det?” hade kunnat formuleras om till “Hur ställer du dig till lärandemoment som inkluderar 
fysisk aktivitet? Ex: promenadseminarium”, som är en mer öppen fråga för deltagaren att tolka. 
 
Många av deltagarna kom med en följdfråga till “vilket medie brukar du läsa på?” och ville ha ett 
förtydligande. Där kunde en omformulering också ha gjorts för att undvika missförstånd. 
 

5.5 Övriga färgningar 
5.5.1 Miljöfärgningar 
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Som sagt i metodavsnittet (avsnitt 3), ägde studien rum i ett kontor tillhörande en professor på 
KTH. Kontorsmiljön var en faktor som kan ha påverkat studien då kontoret var stökigt och 
rörigt, det kan ha uppfattats som störande och icke-lugnande då det inte var en neutral miljö. Då 
detta antagligen är subjektivt, antas att vissa deltagare uppfattat den stökiga och röriga miljön 
tvärtom, dvs. lugnande och avslappnande. I kontoret där studien gjordes hördes ljud från andra 
kontor samt från utomhus. Störande ljud såsom sirener och andra bil-ljud kan ha påverkat 
deltagarna när de utförde studien. Det kan ha varit en faktor som försämrat deras fokus under 
studien. Detta försökte förhindras genom att ha stängda fönster och dörrar medan studien 
gjordes. 
 
Skaparna av studien närvarade i rummet medan studien gjordes, detta kan också vara ett element 
som påverkat deltagarna negativt under studien. Dels genom att fenomenet att vara iakttagen kan 
upplevas som besvärande men också att ljud från de som iakttog kan kännas irriterande och 
avbrytande. 
 
Då bordet, där gående situationen utfördes, ej var justerbart innebar det att texterna på skärmen 
inte var i respektive deltagares ögonhöjd. Detta kan ha bidragit som ytterligare ett 
störningsmoment för deltagarna under studien.  
 

5.5.2 Fri tolkning  
 

Ett stort utfall från denna studie är den fria tolkningen vi har fått göra i efterhand. Till stor del 
har det berott p.g.a. en kort tidperiod men också den brist på kunskap som vi som utförde 
studien hade innan studien ens påbörjades. Våra tolkningar av graferna med den data given ur 
MindWave-scannern var alla baserade på våra ögonmått. Kombinationen och andelen av de olika 
vågorna sattes alltså i relation till: 

● Neurosky/MindWaves definitioner av vågorna. T.ex. översattes definitionen för långa 
beta-vågor till ett vaket och uppjagat tillstånd, men vaket och uppjagat kan indikera på 
helt olika saker. Den fria tolkningen som har fått göras har därför också fått utgöra 
“grunden” för hur man som läsare uppfattar resultaten. 

● Den referensram som var given utifrån artikeln av referensartikeln (Ahirwal 2012). 
Studiens högre nivåer över effektfördelningen beror på den enkla anledningen att studien 
har andra omständigheter än vad vi har haft. Tekniken som användes var en mer utförlig 
och lämplig teknik för vetenskapliga sammanhang då Ahirwal (2012) inkluderar en cap av 
32 ingångskanaler och således tog in mer omfattande data. Så utifrån rena visuella 
tolkningar kunde bara antaganden göras från vår sida och av denna orsak var det även 
bara antaganden som utgjorde utfallsresultaten av denna studie.  
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6. SLUTSATS 
I detta avslutande avsnitt diskuteras det fram till studiens slutsats med utgångspunkt i studiens 
problemformulering, hypotes och föregående diskussionsdel. Potentiell fortsatt forskning diskuteras även. 
 

6.1 Slutsats 
 

Utfallet av denna studie har medfört delade meningar om gåband. Officewalker kan bidra till 
ökad koncentration och fokus vid intag av ny information i jämförelse med stillasittande 
instudering. Den skilda inställningen till den typen av arbetsform från deltagarna (hälften positiv, 
hälften negativ) kan visa på att det är en möjlig arbetsform i framtiden. Trots att en majoritet hos 
deltagarna upplevde Officewalker vara mindre fokuserande visade denna studie resultat från 
kontrollfrågorna som antydde på motsatsen, Officewalker resulterade i fler rätta svar på 
kontrollfrågorna, varav också bekräftar studiens hypotes. Ett antagande var att denna arbetsform 
utmanar den stillasittande arbetsformen, en sedvanlig arbetsform, och kan därför tänkas vara 
mindre associerad med fokus och koncentration. Vidare kan bilden av hur en arbetar som mest 
optimalt komma att ändras. Ur perspektivet hur deltagarna presterat kan ingen statistisk slutsats 
dras men studien antyder på att Officewalker kan bidra till ökad koncentration och fokus. 

 
6.2 Fortsatt forskning 
 

Då EEG-scannern i denna studie inte i första hand var lämpad för forskning, vore det en idé att 
göra en fortsatt studie med en mer utförlig EEG-scanner. Det hade inneburit att mer utförliga 
analyser av deltagares hjärnvågor hade kunnat göras och eventuellt hade mer utförliga paralleller 
mellan kontrollfrågor och hjärnvågor kunnat dras. Detta hade varit av relevans för att förstå 
gåbands (d.v.s. fysisk aktivitet) påverkan på hjärnan vid intag av ny information.  
 
En annan vinkel på studien hade även kunnat bidra till större relevans av ämnet. Från artiklarna 
nämnda i avsnitt 5 kan det finnas en stor nytta i att se hur prestation hade påverkats i samband 
med fysisk aktivitet där de kognitiva fördelarna verkar yttra sig i högre grad. För att utesluta att 
vana skulle vara en orsak kan det vara intressant att undersöka redan fysiskt aktiva personer som 
får kognitiva utmaningar innan/efter eller personer vana vid kognitivt utmanande arbete (som i 
detta fall; studenter) utföra fysisk aktivitet innan/efter. Det sistnämnda hade dock behövt ta in 
aspekten av vana på så sätt att den fysiska aktiviteten blir en vardaglig, rutinartad handling. 
Men som argumenterat i 5.1 visar studien gjord av (Trudeau & Shephard 2008) ökad prestation i 
teoretiska studier av ökad lektionstid för gymnastik, trots minskad tid i lektionstid för teoriämnen 
och blir därför betydelsefullt att undersöka om fenomenet uppstår hos personer i vuxen ålder. 
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[1]	  Kontrollfrågor	  efter	  läsdel	  1	  
De	  fyra	  första	  frågorna	  berör	  texten	  ”Förvildade	  hjärtan”	  
Välj	  ett	  svar	  på	  varje	  fråga.	  
	  
Ange	  deltagarnummer.	  
	  
____________________________________	  
	  
7.	  Vad	  är	  huvudinriktningen	  för	  den	  recenserande	  avhandlingen	  
om	  Gösta	  Berlings	  saga?	  
☐ Att	  belysa	  kopplingarna	  mellan	  romanens	  innehåll	  och	  dåtidens	  idéer.	  
☐ Att	  utforska	  det	  blandade	  mottagande	  som	  romanen	  fick	  när	  den	  gavs	  ut.	  
☐ Att	  undersöka	  förhållandet	  mellan	  romangestalten	  Gösta	  Berling	  och	  
dåtidens	  mansroll.	  
☐ Att	  kartlägga	  i	  vilken	  grad	  romanens	  motiv	  har	  stöd	  i	  Selma	  Lagerlöfs	  egen	  
livssituation.	  
	  
8.	  I	  en	  fråga	  ställer	  sig	  recensenten	  tveksam	  till	  Jenny	  
Bergenmars	  resonemang	  om	  Gösta	  Berlings	  saga.	  Vilken	  fråga?	  
☐ Frågan	  om	  vilken	  nutida	  ställning	  romanen	  har.	  
☐ Frågan	  om	  vilken	  litterär	  genre	  romanen	  tillhör.	  
☐ Frågan	  om	  vilken	  roll	  tidsandan	  spelar	  i	  romanen.	  
☐ Frågan	  om	  vilken	  betydelse	  kön	  har	  i	  romanen.	  
	  
9.	  Hur	  kan	  man	  utifrån	  texten	  ”Förvildade	  hjärtat”	  bäst	  beskriva	  
romanen	  Gösta	  Berlings	  saga?	  
☐ Traditionstyngd	  och	  med	  många	  symboler.	  
☐ Växlingsrik	  och	  utan	  svar.	  
☐ Koncentrerad	  och	  med	  klara	  ideal.	  
☐ Flyktig	  och	  utan	  budskap.	  
	  
10.	  hur	  kan	  betraktar	  recensenten	  sammanfattningsvis	  Jenny	  
Bergenmars	  ståndpunkter?	  
☐ Som	  huvudsak	  en	  bekräftelse	  av	  andra	  forskares	  slutsatser.	  
☐ Som	  väl	  värda	  att	  begrunda	  och	  dessutom	  utforska	  vidare.	  
☐ Som	  inspirerande	  för	  båda	  andra	  forskare	  och	  vanliga	  läsare.	  
☐ Som	  alltför	  långtgående	  för	  att	  motivera	  till	  fortsatt	  forskning.	  
	  



11.	  Textförfattaren	  nämner	  att	  deltagande	  i	  fritidsverksamhet	  
är	  frivillig.	  Varför	  gör	  han	  det?	  
☐ För	  att	  visa	  på	  konsekvenser	  av	  att	  göra	  fritidsverksamheten	  obligatorisk.	  
☐ För	  att	  ta	  upp	  frågan	  vad	  skolan	  egentligen	  menar	  med	  fritid.	  
☐ För	  att	  påminna	  barnen	  om	  att	  barnen	  själva	  bör	  få	  vara	  med	  och	  bestämma	  
över	  sin	  tid.	  
☐ För	  att	  uppmärksamma	  att	  fritidsverksamheten	  diskuteras	  som	  om	  den	  vore	  
obligatorisk.	  	  
	  
12.	  Vilket	  påstående	  överensstämmer	  bäst	  med	  
texten	  ”Fritidshemmets	  roll”?	  
☐ Övertygande	  forskning	  om	  fritidshemmets	  roll	  i	  skolan	  är	  en	  bristvara.	  
☐ Politiska	  intressen	  har	  ofta	  gått	  före	  barns	  behov	  när	  beslut	  tagits	  kring	  
fritidshem.	  
☐ Ju	  fler	  som	  deltar	  i	  diskussionen	  om	  fritidshemmen,	  desto	  bättre	  är	  det.	  
☐ Beslutsfattare	  bör	  fundera	  över	  vilka	  alternativa	  som	  finns	  till	  fritidshem.	  
	  



[2]	  Kontrollfrågor	  efter	  läsdel	  2	  
	  
De	  fyra	  första	  frågorna	  berör	  texten	  ”Barn	  i	  skola	  och	  fritidshem”	  
	  
Välj	  ett	  svar	  på	  varje	  fråga.	  
	  
Ange	  deltagarnummer.	  
	  
____________________________________	  
	  
1.	  	  Vilket	  antagande	  har	  Anita	  Söderlund	  utgått	  från	  i	  sin	  avhandling? 
☐ Att	  det	  kan	  vara	  gynnsamt	  för	  barnsutveckling	  om	  vuxna	  i	  deras	  närhet	  samarbetar.	  
☐ Att	  skillnader	  i	  barns	  socioekonomiska	  bakgrund	  kan	  kompenseras	  av	  samarbete	  
mellan	  olika	  slags	  lärare.	  
☐ Att	  barns	  trivsel	  i	  skolan	  påverkas	  av	  deras	  tidigare	  erfarenhet	  av	  fritidshem.	  
☐ Att	  samspelet	  mellan	  barn	  speglar	  samspelet	  mellan	  hem	  och	  skola	  
 
2.	  Vilken	  skillnad	  framhåller	  textförfattaren	  mellan	  de	  tre	  studier	  som	  
nämns	  i	  texten?	  
☐ Studierna	  har	  olika	  infallsvinklar	  på	  samarbetsformerna	  inom	  skolan.	  
☐ Studierna	  presenterar	  olika	  förslag	  på	  samarbeten	  inom	  skolan. 
☐ Studierna	  fokuserar	  på	  olika	  yrkeskategorier	  inom	  skolan. 
☐ Studierna	  analyserar	  olika	  elevgrupper	  inom	  skolan.	  
 
3.	  På	  vad	  grundade	  Anita	  Söderlund	  sin	  bedömning	  av	  elevernas	  
kunskapsnivå?	  
☐ Lärarskattningar	  och	  intervjuer	  med	  eleverna. 
☐ Skolans	  samarbetsform	  och	  elevernas	  provresultat. 
☐ Lärarskattningar	  och	  elevernas	  provresultat.	  
☐ Skolans	  samarbetsform	  och	  intervjuer	  med	  personalen. 
 
4.	  Vilka	  tre	  faktorer	  gav	  störst	  genomslag	  i	  resultaten	  i	  Anita	  
Söderlunds	  studie?	  
☐ Elevernas	  kulturella	  bakgrund,	  kunskapsnivå	  och	  sociala	  utveckling. 
☐ Pedagogisk	  metod,	  kunskapsnivå	  och	  samarbetsform	  i	  skolan.	  
☐ Uppväxtmiljö,	  pedagogisk	  metod	  och	  elevernas	  kulturella	  bakgrund. 
☐ Fritidshemserfarenhet,	  uppväxtmiljö	  och	  samarbetsform	  i	  skolan. 



 
5.	  Vilken	  uppfattning	  om	  begreppet	  ”flickkonst”	  överstämmer	  bäst	  
med	  Kajsa	  Widegrens?	  
☐ Det	  var	  lämpligt	  för	  sin	  tid	  men	  måste	  idag	  ges	  ett	  radikalt	  annorlunda	  innehåll.	  
☐ Det	  är	  accepterat	  hos	  konstnärerna	  men	  blir	  sexistiskt	  i	  händerna	  på	  
konstrecensenterna. 
☐ Det	  är	  ett	  konstgjort	  begrepp	  som	  fått	  ersätta	  en	  seriös	  och	  genusinriktad	  forskning.	  
☐ Det	  kan	  i	  sig	  accepteras	  och	  vara	  användbart	  men	  måste	  hanteras	  varsamt.	  
 
6.	  Vad	  är	  enligt	  texten	  innebörden	  av	  flickrummet	  som	  feministisk	  
metafor?	  
☐ Flickrummet	  är	  en	  personlig	  plats	  med	  egen	  tids-‐	  och	  rumsdimension.	  
☐ Flickrummet	  kan	  betyda	  såväl	  frigörelse	  som	  förtryck. 
☐ Flickrummet	  kan	  tolkas	  i	  genustermer	  utan	  moraliska	  pekpinnar. 
☐ Flickrummet	  uttrycker	  den	  nödvändiga	  avskildhet	  där	  kvinnlig	  identitet	  formas.	  



[3]	  Enkätundersökning	  
De	  fyra	  första	  frågorna	  berör	  texten	  ”Förvildade	  hjärtan”	  
Välj	  ett	  svar	  på	  varje	  fråga.	  
	  
Ange	  deltagarnummer.	  
	  
____________________________________	  
	  
Ange	  kön	  
☐ Kvinna	  
☐ Man	  
☐ Icke-‐binär	  
	  
Ange	  ålder	  
☐ Under	  18	  
☐ 18-‐21	  
☐ 22-‐25	  
☐ 26-‐29	  
☐ 30	  eller	  äldre	  
	  
	  
1.	  Hur	  ofta	  /sällan	  brukar	  du	  läsa	  per	  vecka?	  
☐ 5	  dagar	  eller	  mer/vecka	  
☐ Mellan	  3-‐4	  dagar/vecka	  
☐ 2	  dagar	  eller	  mindre/vecka	  
	  
2.	  På	  vilket	  medie	  brukar	  du	  läsa	  och/eller	  studera?	  
	  
____________________________________	  
	  
3.	  Hur	  ofta	  läser	  du	  på	  en	  datorskärm?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  8	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  10	  
Aldrig	  när	  jag	  läser	  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Alltid	  när	  jag	  läser	  
	  
4.	  Hur	  kändes	  det	  att	  gå	  och	  läsa?	  
	  
____________________________________	  
	  



5.	  Hur	  kändes	  det	  att	  sitta	  och	  läsa?	  
	  
____________________________________	  
	  
6.	  Vilken	  situation	  av	  gå/sitta	  och	  läsa	  föredrog	  du?	  
	  
____________________________________	  
	  
Varför?	  
	  
____________________________________	  
	  
7.	  Vid	  vilken	  av	  situationerna	  gå/sitta	  och	  läsa	  kände	  du	  dig	  
mest	  fokuserad?	  
	  
____________________________________	  
	  
Varför?	  
	  
____________________________________	  
	  
8.	  Om	  det	  fanns	  tillgång	  till	  ett	  gåband	  på	  din	  arbetsplats/skola	  
skulle	  du	  använda	  det?	  
	  
____________________________________	  

	  



BILAGA 4.1 
Enkätundersökning, grupp 1 
 
Kön 

Kvinna  Man 
4 5 
 

Ålder 
18-21 22-25 
5 4 
 

Hur ofta/sällan brukar du läsa per vecka? 
5 dagar eller mer Mellan 3- 4 dagar 2 dagar eller mindre 
5 1 3 
 

På vilket medie brukar du läsa och/eller studera? 
Dator Mobil Bok Kurslitteratur Tidning Internet 
7 4 2 1 1 1 
 

Hur ofta läser du på en datorskärm? 
1. 
Aldrig 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Alltid 

   1  1 2 3 2  
 

Hur kändes det att gå och läsa? 

Spännande, uppiggande, skönt och något jag skulle kunna tänka mig att göra oftare. 
Det kändes bra att jag fick röra på mig samtidigt som jag läste. 
Det kändes lite ovant först och jag var tvungen att koncentrera mig mer på vilken textrad 
jag befann mig på, men det kändes ändå bra. Tankarna vandrade dock iväg ibland. 
Aningen stressigt 
Det tog ett tag att komma in i det och koncentrera sig på textens innehåll men sen 
fungerade det bra. 
Lite ovant från början. Koncentrerade mest på att gå. 
Bra. Gillade det, lättare att fokusera, inte somna och inte stressa igenom. 
Helt okej, inte lika naturligt som att gå och prata eller liknande. 
Suboptimalt, riktade fokus mot omgivningen. 
 

 

 

 



Hur kändes det att sitta och läsa? 

Tröttsamt men enklare att lägga fokus på texten. (Kan va för att det var andra försöket så 
jag visste mer vad jag skulle lägga fokus på i texten.) 
Avkopplande och lättare att fokusera. 
Det kändes sömnigt och tankarna vandrade även då. Det kändes mer som att plugga. 
Det var lättare att koncentrera sig. 
Det kändes ok, det jag är van vid, däremot blev jag lite rastlös efter ett tag. 
Väldigt normalt, lite tråkigt jämfört med att gå. 
Blev snabbt trött och uttråkad, så att jag tappade fokus. 
Bra och lättare än at gå 
Bättre än att gå, men som en underlig kontrast till föregående test. 
 

Vilken situation av gå/sitta och läsa föredrog du? 
Gå Sitta 
4 5 
 

Jag föredrog att gå för att: 

Jag rörde på mig och kände mig inte lika sömnig som när jag satt ned. 
För att det var mer utmanande och man höll sig vaken bättre. 
Texterna var minst sagt tråkiga så att gå var mer underhållande. Hade nog inte gått så 
länge om jag skulle plugga på riktigt. För det var lite distraherande. 
Lättare att fokusera, kändes som att en inte slösade bort sin tid utan även kom framåt 
samtidigt (även om en stod still), sittande blir jag lättare stressad och vill bara komma 
igenom texten snabbt för att komma vidare med det jag gör. 
 

Jag föredrog att sitta för att: 

För att det var lättare att fokusera på det jag läste om. 
För att jag upplevde att det krävdes mindre av en ansträngning för att koncentrera mig 
på texten än då jag satt. 
Eftersom jag kände att jag förstod och tog in mer av innehållet i texterna. 
Kan tänka mig att gå om det skulle röra "lättare" texter eller sådant som kräver mindre 
koncentration. Sittandet är dock mer naturligt 
Och jag känner att jag lättare kunde ta till mig textens innehåll - kan dock också bero på 
att man visste vilket sorts frågor man kunde förvänta sig nu. 
Lättare att fokusera på det väsentlig. 
 

Vid vilken av situationerna gå/sitta och läsa kände du dig mest fokuserad? 

Gå Sitta 
2 7 
 

 



Jag kände mig mest fokuserad gåendes för att: 

När jag gick var det inte lika lätt att slappna av, både kroppsligt och mentalt, så jag tror 
att det hjälpte. Om jag sitter ned på eftermiddagen blir det lätt att jag till slut nästan 
somnar när jag läser. 
Lättare att inte "slumra till" och tappa fokus, gående var jag mer alert och igång hela 
tiden, även mentalt. 
 

Jag kände mig mest fokuserad sittandes för att: 

När jag gick så tänkte jag lättare på vilken takt jag gick i och att det lät när jag gick. 
Man blev inte lika distraherad som när man gick. 
För att det var lite distraherade främst i början att gå, däremot vart ja lite rastlös av att 
sitta ner efter ett tag så var lite på två sätt. 
Lite fokus gick till att gå, men efter ett tag kändes rätt bekvämt. Men jag slog in med 
foten i framkanten då och då vilket var distraherande. 
Som jag nämnde i frågan innan, kändes bara mer naturligt och som ett mer invant 
beteende.   
Man undviker ofta att läsa gåendes på tex mobilen och all information i text som man är 
van att ta till sig gåendes är vanligen stora tetext och korta meddelandes (t ex 
reklamskyltar) 
Förmodligen för att jag visste lite mer om hur testet skulle gå till. Annars för att det är 
det sättet jag är van att läsa på. 
Inga störande faktorer. 
 

Om det fanns tillgång till ett gåband på din arbetsplats/skola, skulle du använda 
det? 

Nej 
Ja, det tror jag. Dock skulle jag inte börja med att läsa en mycket viktig text, eftersom jag 
måste vänja mig vid situationen att läsa och gå samtidigt. 
Men allteftersom jag vänjer mig skulle jag nog kunna läsa mer viktiga texter. Med viktiga 
menar jag texter som jag måste lära mig något av eller komma ihåg saker ifrån. 
Om jag läste en för skojsskull så ja, men inte om det var till studier. 
Kanske, men antagligen inte. Det finns möjlighet att stå och jobba på min arbetsplats 
men jag gör det i stort sätt aldrig. 
Ja 
Jag tror dessvärre inte det ;) Möjligtvis att springa på! 
Troligtvis inte. 
Sällan, men kanske någon gång ibland. 
Tveksamt 
	  



BILAGA 4.2 
Enkätundersökning, grupp 2 
 
Kön 

Kvinna  Man 
4 5 
 

Ålder 

18-21 22-25 26-29 
3 5 1 
 

Hur ofta/sällan brukar du läsa per vecka? 

5 dagar eller mer Mellan 3- 4 dagar 2 dagar eller mindre 
2 2 5 
 

På vilket medie brukar du läsa och/eller studera? 

Dator Mobil Bok 
6 1 6 
 

Hur ofta läser du på en datorskärm? 

1. 
Aldrig 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Alltid 

  1 2  1 2 2 1  
 

Hur kändes det att gå och läsa? 

Väldigt distraherande till en början. Gåbandet var lite för långsamt, så mina steg kändes 
haltande. Efter ett tag blev det bättre och jag kunde fokusera mer på texten. I början var 
jag dock tvungen att läsa om flera stycken för jag inte uppfattade sammanhanget. Jag 
"såg" orden men registrerade inte innebörden. 
Jag kände mig mer pigg av att gå än av att sitta 
Bra. 
Det kändes konstigt i början men efter ett tag vande jag mig och kunde fokusera ganska 
bra. 
Det kändes lite ovant 
Blev rytmiskt och trevligt dock lätt att tappa tråden eller var i texten man var. 
Var något lättare att koncentrera mig på innehållet. Kändes ovant till en början med det 
gick snabbt över, speciellt när man hade någonting att hålla i. 
Jag kände mig mer vaken än när jag satt ner, men hade också lite svårt att fokusera på 
texten. 
Det kändes som att det gick långsammare än att sitta och läsa. 



 

Hur kändes det att sitta och läsa? 

Bekvämt, ibland tappade jag bort mig i orden och var tvungen att ta om en mening vilket 
brukar hända när jag läser tyngre texter på svenska. På det stora hela en väldigt normal 
läsupplevelse. Jag kunde fokusera lättare än när jag stod på gåbandet. 
Det kändes tråkigt, och som att jag höll på att somna. 
Blir fort rastlös och okoncentrerad. Hade jag varit hemma eller i annan miljö hade jag 
rest mig flera gånger för att hitta på annat. 
Ungefär som att läsa som vanligt eller göra ett prov. Det var lätt att börja tänka på annat. 
Lite mer tradigt 
Fokuserat på gränsen till krystat. Tystnaden runt omkring blev även lite tryckande. 
Som vanligt, kom av mig rätt ofta dock. 
Jag hade lite svårt att koncentrera mig, jag brukar också undvika att läsa texter på en 
datorskärm så det kändes lite ovant. 
Likadant som det brukar. 
 

Vilken situation av gå/sitta och läsa föredrog du? 

Gå Sitta Sitta men om jag hade övat mig på att gå 
hade detta kanske ändrats, vill prova igen. 

6 1 2 
 

Jag föredrog att gå för att: 

Det var inte lika tråkigt 
kändes effektivare, gillar att röra mig 
Det kändes rätt bekvämt efter några minuter när jag vant mig vid takten, och slutat tänka 
på ljudet och hur jag skulle hålla händerna. 
Jag hade lättare att fokusera på läsandet och det var skönt med lite motion. Lästempot 
var högre. 
Kändes mer avslappnat och som att jag fick ut mer utav texterna. De faktum att man 
tappade bort sig lite ibland bidrog med att man läste om de senaste raderna och 
repeterade mer. Vilket i sin tur bidrog till att man kom ihåg dem bättre. 
Roligare och hade lättare för att läsa (kan dock bero på att texterna jag läste nör jag gick 
upplevdes enklare) 
 

Jag föredrog att sitta för att: 

Sitta är det normala för mig och därför kunde jag direkt fokusera på texternas innehåll 
Jag tror att jag föredrar att sitta ned, men tror också att det kan vara användbart med den 
"vakenhet" man fick av att gå samtidigt. Om jag övade upp färdigheten Att gå samtidigt 
skulle jag nog föredra det istället för att sitta! 
Det var lättare att fokusera på texten. 
 

 



Vid vilken av situationerna gå/sitta och läsa kände du dig mest fokuserad? 

Gå Sitta 
5 4 
 

Jag kände mig mest fokuserad gåendes för att: 

Det var lite både och, det var lättare att läsa på gåbandet, för det kändes inte som att jag 
skulle kunna somna medans jag gick, som att jag kände att jag kunde somna medans jag 
satt. Men samtidigt så fanns det många fler störningsmoment när jag gick, som ljudet av 
mina steg, ljudet från bandet, den lilla rädslan av att trilla av (inte rädsla, men en liten 
tanke i bakhuvudet, som inte finns där på samma sätt om jag sitter på en stol). Men 
samtidigt så hörde alla de distraktionerna till själva gången, medan mina tankar for iväg 
när jag satt för det enda jag gjorde var att sitta och stirra på skärmen. 
Eftersom man gjorde något mer än att bara läste blev jag inte lika distraherad av miljö 
eller egna tankar 
Det var enklare att hålla fokus på texten och inte börja tänka på annat, dock så märkte 
jag att jag läste långsammare. 
Kan bero på att texterna vid gångbandet var mer lättlästa(enligt min åsikt) 
Kanske för att kroppen upprepade en viss rörelse i en konstant hastighet att fokus istället 
kunde flyttas till texten och inte hur man satt och andra objekt i rummet. 

 

Jag kände mig mest fokuserad sittandes för att: 

Som jag skrivit tidigare känns det mest bekant och jag stördes inte av något nytt eller 
oväntat. 
Då fanns det bara ett sak att göra, läsa. När man gick fick man lägga lite av sitt fokus på 
att hålla takten samt att gå rakt framåt 
Antagligen för att det är en vanesak. Men jag kände mig också tröttare när jag satt, och 
därför tror jag att det - om man övar upp det, att gå samtidigt 
Oklart. Jag fann att tankarna lättare svävade iväg då jag gick samtidigt som jag läste. 
 

Om det fanns tillgång till ett gåband på din arbetsplats/skola, skulle du använda 
det? 

Ja, jag är väldigt intresserad av att blanda in mer fysisk aktivitet i studierna/mitt läsande 
och är väldigt optimistiskt till potentiella fördelar. 
Jag tror inte det, pga lathet 
Ja, absolut. 
Ja, det skulle jag nog. 
Det tror jag att jag skulle 
Till en viss del, beroende på texttyp och syfte. 
Jag hade testat och sett om det varit mer givande att gå eller inte. Hade jag blivit mer 
produktiv hade jag nog använt ett gåband några gånger. 
Ja det skulle jag nog! 
Nej. 
	  



 

[5] Spektralgrafer beräknade från MindWave Mobile Scanner 
 

[5.1]Grupp 1 

 



 

[5.2]Grupp 2 

 



 

 



 

 



[6] Läsförståelseprov 1 

Förvildade hjärtan 
Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga (1891) mottogs av ett antal 
litteraturkritiker på ett förringande sätt. Lagerlöf ansågs vara en författare som skrev 
utifrån en muntlig tradition – en ”sagotant” – och betraktades som varken intellektuell 
eller nyskapande. Romanen fann man vara både enkel och naiv. (Ett fåtal kritiker gick 
mot strömmen och beskrev romanen som modern.) Senare studier har reviderat denna 
(läs: ålderdomliga) uppfattning om Lagerlöfs gärning, och Vivi Edström framhåller i sin 
biografi om Selma Lagerlöf (Livets vågspel, 2002) verket som ett paradigmskifte 
beträffande både konstfullhet och politisk medvetenhet. 

Det är ur detta varierade mottagande som Jenny Bergenmar hämtat inspiration till sin 
avhandling Förvildade hjärtan. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs 
Gösta Berlings saga. Bergenmar betonar att verkets ställning, såväl ur ett 
samtidsperspektiv som ur ett litteraturhistoriskt perspektiv, kräver en studie av dess 
förhållande till samtidens filosofiska och estetiska strömningar, och att det är än mer 
nödvändigt eftersom författaren är en kvinna. 

Det är genom de olika romanfigurernas förhållande till omvärlden som tidens filosofiska 
diskussioner gestaltas. Detta förhållande är könsbundet: enligt Bergenmar bidrar den 
upproriska stämning som råder i romanen till att förändra de kvinnliga romanfigurernas 
status som medborgare. Den retoriska figur som Lagerlöf använder för att skildra 
tillståndet av samhällelig och mänsklig oordning är omkastningen. Framför allt ser 
Bergenmar omkastningen som ett sätt att rubba ”könsmaktsordningen i äktenskap, hem 
och förhållandet till fäderna”. En annan viktig aspekt av avhandlingen har varit att påvisa 
hur romanens idévärld byggs upp genom att växelvis anta och förkasta moraliska axiom 
och hur Lagerlöf, i tidens nihilistiska anda, undvikit att ge någon slutgiltig lösning på de 
frågor som de olika episoderna i romanen väcker. 

Bergenmar inleder med att beskriva 1890-talets påbörjade frigörelse från realismen 
samt hur det estetiska livsprojektet – nihilismen – utvecklas. På ett väl avlyssnat sätt 
jämför Bergenmar romanfiguren Gösta Berling och Heidenstams figur Hans Alienus 
(Hans Alienus, 1892), hos vilka man mycket riktigt kan finna många samstämmiga idéer 
och ideal. ”Främlingskapets stolthet och smärta” och det ”skönhetssvärmeri” (enligt 
Oscar Levertin) som Alienus uttrycker skulle likaväl kunna gälla Gösta Berling. 
Bergenmar har dock valt att betona livsglädjen, det högstämda tonläget, blandningen av 
stilarter samt försöken att frigöra sig från ett förljuget samhälle som gemensamma 
nämnare för de båda verken eftersom det är dessa drag som skiljer ut dem från övrig 
samtida litteratur. 

Lagerlöf hade förmodligen inte själv läst Nietzsche – det tycks forskningen vara överens 
om. Emellertid var författaren både intresserad av och känslig för tidens tendenser. 
Verkets spänning mellan det apolloniska och det dionysiska – skenet som gör livet 
meningsfullt och den hedonistiska, lustfyllda utlevelsen – är något Bergenmar 
framhåller, och hon menar att detta inte gestaltas genom någon enskild individ utan som 
en kollektiv stämning. 



Denna kollektiva stämning av uppbrott och kaos, som tematiskt framställs genom ett 
”bejakande av kärleken”, är en kvinnornas sak där Gösta Berling inte har någon 
framskjuten position. Anledningen är, enligt Bergenmar, att Berling är ”lika mycket en 
Don Juan (som är namnet på hans häst, egen anm.) som en Faust”. Denna synvinkel är 
något skev eftersom nihilism, som jag förstår den, förutsätter en extrem subjektivism 
som i mina ögon bäst gestaltas av Gösta Berling själv genom hans ständiga pendlande 
mellan storhetsvansinne och leda orsakad av ett begär som är omöjligt att tillfredsställa. 
Därutöver bör man med tanke på ovan nämnda namnsymbolik påminna sig att Gösta 
Berling även flankeras av en hund – Tankred – vars namn leder i en helt annan riktning 
än mot en manlighet i kris. 

I avhandlingens fjärde kapitel beskriver Bergenmar hur Lagerlöfs verk kan sägas vara en 
hybrid mellan det muntliga berättandet och det skriftliga framställningssättet. Verket är 
en lyckad sammansmältning av saga och roman vilket skapar ett personligt tilltal och 
fängslar läsaren. Kapitlets inriktning mot berättarteknik kan i viss mån uppfattas som 
inkonsekvent för avhandlingen som helhet. Särskilt kan begreppsapparaten kritiseras för 
att vara godtycklig eftersom Bergenmar underlåter att informera läsaren om anledningen 
till sitt val. 

Det är i nästföljande kapitel Bergenmar låter sig engageras och för fram sitt credo med 
emfas: att moderniseringen innebär en konflikt mellan rationalitet och känsloliv och att 
Lagerlöf genom detta tema skriver in sig i litteraturhistorien genom att låta även kvinnor 
utvecklas och delta i samhällsförändringen. Omvälvningen är ett kvinnligt projekt, 
mannen står för förvildning. Med denna slutsats tycks avhandlingen till viss del 
sammanfalla med den senaste i raden av Lagerlöfavhandlingar: Maria Karlssons 
avhandling, Känslans röst. Det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst (2002), 
som delvis behandlar Gösta Berlings saga. I detta kapitel, som är både välskrivet och 
intressant, förs även en diskussion om förnuft ställt mot känsla samt erotik och etik. Hur 
ska människan kunna leva utan vare sig religiösa eller sociala lagar? Hur ska hon ensam 
kunna avgöra vad som är gott och ont? 

Romanens avslut tycks uttrycka ett avståndstagande från den erotiska utlevelsen till 
förmån för en altruistisk människokärlek, men sensmoralen är långt ifrån entydig. 
Bergenmar framhåller ett slut utan syntes vilket harmonierar med romanens 
genomgående strategi att låta det moraliska ställningstagandet pendla såväl genom 
tema som genom komposition, något som blir belyst på ett utmärkt sätt. Bergenmar har 
heller inte förbisett tidigare forskningsresultat samtidigt som hon tydligt redogjort för 
sina egna ståndpunkter. Möjligtvis hade avhandlingen tjänat på ytterligare 
sammanhållning; ibland är associationerna väl yviga och texten sveper därmed över 
alltför många infallsvinklar. Och kanske är jag inte fullt övertygad om den skarpa gräns 
som Bergenmar drar mellan konsekvenserna av kvinnornas respektive Gösta Berlings 
(samt de övriga kavaljerernas) handlingar – för mig framstår de samtliga som en skara 
desillusionerade varelser – men de iakttagelser som framförts är både intressanta och 
tänkvärda, och romanens nihilistiska tendens som Bergenmar redogjort för är en mycket 
intressant ståndpunkt och något för forskningen att gripa tag i framgent. 

nihilism = ståndpunkt som förnekar att det existerar en objektiv grund för t.ex. 
kunskap eller moraliska värden 
 

 



Fritidshemmens roll 

I dag är cirka 80 procent av våra barn i åldrarna 6–9 år inskrivna i fritidshem. Samtidigt 
har fritidshemmens roll i förhållande till skolan diskuterats livligt. Många har velat se 
verksamheten som en integrerad del av skolans arbete, där fritidspedagogerna har 
viktiga bidrag att ge, också rent pedagogiskt och även under skoltid. Samtidigt är 
verksamheten frivillig. Hur ska den ekvationen gå ihop? Och vad är egentligen ”fritid”? 
Fri för vem? Vilka möjligheter ska barnen själva ha att bestämma över sin ”fria” tid?  

En annan diskussionspunkt rör barngruppernas storlek och bemanningen. Hur ska två 
fritidspedagoger kunna ansvara för meningsfull pedagogisk verksamhet i en grupp på 50 
barn eller fler? Är det förresten inte vila och rekreation barnen behöver mer än 
organiserade aktiviteter? Ska ett bra fritidshem ha egna lokaler, eller duger skolans 
klassrum? Hur lång ska utbildningen till fritidspedagog vara – och vad ska den egentligen 
innehålla?  

Malin Rohlins bok, Fritidshemmets historiska dilemman. En nutidshistoria om 
konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan, ger en utmärkt bakgrund till 
ett samtal om alla dessa frågor. Boken bygger på den avhandling författaren lade fram 
2001. Hon har nu omarbetat och uppdaterat texten, och i en epilog ger hon sin egen syn 
på dagens situation, om än i rätt försiktiga ordalag. Hon ställer sig till exempel frågande 
till varför så många bestämda uppfattningar om fritidshemmen och deras verksamhet 
torgförs, till synes utan kännedom om de forskningsresultat som presenterats under 
senare år. I ett kunskapsbejakande samhälle som vårt tas den kunskap som finns ändå 
inte till vara!  

Det är på många sätt en tankeväckande läsning. Vi får följa författaren på en spännande 
resa genom seklen. Hon berättar om hur arbetsstugorna, fritidshemmens föregångare, 
växte fram i slutet av 1800-talet. Det skedde på initiativ från engagerade lärare, som 
såg behoven hos barn från fattiga familjer. I arbetsstugorna fick barnen hjälp med 
läxläsning men också del av vardagslivskunskap, estetisk fostran och social träning. 
Arbetsstugorna ersattes senare av eftermiddagshemmen, den nya förskolans pedagoger 
tog över – innan det så på nytt var dags för en närmare samordning med skolans 
verksamhet, vad gällde både innehåll och lokaler.  

Malin Rohlin visar övertygande att kunskap och omsorgen om barnets bästa långt ifrån 
alltid har styrt utvecklingen. I stället har fackliga revirstrider, ekonomiska överväganden 
samt skol- och socialpolitiska modeströmningar fått ett orimligt stort inflytande över de 
beslut som fattats. En rejäl tankeställare för alla som vill ha synpunkter på dessa frågor 
idag!  

Jag hade nog önskat att författaren hade gjort en ännu grundligare omarbetning av den 
akademiska ursprungstexten, inte minst språkligt, för att göra boken mer lätttillgänglig 
för en bredare läsekrets. Malin Rohlins bok är nämligen nödvändig läsning för alla som är 
intresserade av fritidshemmens framtid, inte minst för de politiker och chefstjänstemän 
som har att fatta de avgörande besluten. Men också de som arbetar inom en verksamhet 
behöver ibland få möjlighet att reflektera över vilken tradition de egentligen arbetar i – 
för att förstå varför det ser ut som det gör i dag. 



[7] Läsförståelseprov 2 

Barn i skola och fritidshem 
Samarbete mellan skola och fritidshem förespråkades redan i SIA-utredningen på 1970-
talet. Det blev inte förrän i början av 1990-talet, i samband med 
skolbarnsomsorgskommitténs uppdrag att ”följa, stimulera och påskynda en utveckling 
mot en organisatoriskt och pedagogiskt samlad verksamhet för skola och barnomsorg”, 
som samverkan mer på allvar kom till stånd. 

Därefter har skola och fritidshem kommit varandra närmare, och förändringar syns på 
alla nivåer. Idag är lagstiftning och tillsynsmyndighet gemensam, liksom lokala politiska 
nämnder och förvaltningar. Allt fler grundskollärare och fritidspedagoger återfinns i 
samma arbetslag. Det finns både möjligheter och problem med att två verksamheter, 
med olika traditioner och tidigare olika styrningar, förs samman för att hitta 
samarbetsformer som ska generera ekonomiska men också pedagogiska vinster. 

Monica Hansens Yrkeskulturer i möte: läraren, fritidspedagogen och samverkan(1999) 
och Finn Calanders Från fritidens pedagog till hjälplärare (1999) har bidragit till att 
synliggöra de svårigheter som kan uppstå i mötet mellan yrkeskategorierna samt de 
motsättningar som finns mellan fritidspedagogernas och grundskollärarnas skilda 
yrkesinnehåll och yrkestraditioner, status och makt. 

Tillsammans med Anita Söderlunds avhandling Barn i skola och fritidshem: en studie 
kring samverkan tillgodoses därmed tre olika perspektiv på integrering och samverkan: 
Calander ger en intressant och möjlig tolkning, Hansen behandlar pedagogerna och 
Söderlund studerar barnens eventuella vinster i en integrerad verksamhet. 

Anita Söderlunds avhandling är en mycket välkommen studie, eftersom den just 
fokuserar på barnen och vilka konsekvenser samverkan mellan skola och fritidshem kan 
få för dem. Huvudsyftet har varit att undersöka huruvida tre olika organisatoriska 
samarbetsmodeller mellan fritidshem och skola – integrerade, samverkande och 
blandade skolor – har haft någon betydelse för barnens skolkunskaper, trivsel och 
allmänna upplevelser av skola och fritidshem, dels kortsiktigt i årskurs tre, dels 
långsiktigt i årskurs sex. 

Söderlund har använt sig av Bromfenbrenners utvecklingsekologiska modell som 
teoretisk referensram för sin avhandling. Den betonar miljöns betydelse liksom 
betydelsen av samspelet mellan individ och miljö för individers utveckling. Ett nära 
samarbete mellan vuxna (t.ex. lärare och fritidspedagoger) kan bidra till att skapa en 
miljö som befrämjar utveckling.  

I sin analys har Söderlund också beaktat barnens socioekonomiska bakgrund. Här har 
skol- och bostadsområdet använts som mått (förvisso ett grovt mått) och författaren 
ställer också frågan om det föreligger skillnader bland barnen när det gäller prestationer, 
trivsel och allmänna upplevelser som kan relateras till vilket område barnen kommer 
ifrån. Den sista frågeställningen som författaren arbetat med gäller om det finns 
skillnader mellan barn som haft fritidshem och barn som inte haft fritidshem, när det 
gäller deras inställning till skolämnen, skolprestationer, trivsel, självförtroende och 
kamratrelationer. 



Det empiriska materialet är hämtat ur bl.a. Skolbomsprojektet, vars övergripande syfte 
var att utvärdera konsekvenser av olika organisationsformer av samverkan mellan skola 
och fritidshem, exempelvis elevers skolprestationer och sociala utveckling. Projektet 
pågick under en fyraårsperiod och bestod alltså av tre delar med fokus på elever, 
föräldrar och personal, varav Söderlund svarade för insamling, bearbetning och 
redovisning av resultat som rörde eleverna. Merparten av materialet som används i 
avhandlingen består av enkäter, som i första hand är besvarade av eleverna. Lärarna 
har bidragit med skattningar av elevernas kunskaper i skolämnen samt bedömningar av 
barnens nuvarande sociala kompetens och deras relationer till kamrater.  

I studien ingår cirka 1 200 barn från årskurs tre och cirka 300 barn från årskurs sex. Nio 
olika skolor är representerade och de är valda utifrån de tre olika modellerna 
(integrerade, samverkande och blandade), vilka återfinns i tre olika bostadsområden, 
nämligen i innerstad, förort samt förort med hög andel invandrare – mångkulturellt 
område. Integrerade skolor kännetecknas av att personalen arbetar i arbetslag och har 
gemensamt ansvar för barnens hela dag och termin. Man har gemensam planering minst 
en gång i veckan, och fritidspedagogen finns minst sex timmar i veckan i klassrummet 
och grundskolläraren minst sex timmar i veckan på fritidshemmet. Samverkande skolor 
kännetecknas av att man inte arbetar i arbetslag. Man har gemensam planering, dock 
mer sällan än den integrerade, fritidspedagogen finns i klassrummet men inte lika ofta 
och grundskolläraren finns inte alls i fritidshemmet. Blandade skolor kännetecknas av att 
det i några klasser förekommer ett närmare samarbete mellan skola och fritidshem, 
medan det i andra klasser endast förekommer ett sporadiskt samarbete.  

Då det gäller elevernas skolprestationer har provresultat i matematik och svenska 
årskurs tre använts. Söderlund har kompletterat med skattningar gjorda av lärare i 
årskurs sex. Övriga variabler som förutom skolprestationer återfinns i studien är trivsel, 
social kompetens,kamratrelationer och mobbning, demokratifrågor och 
kontinuitetsfrågor. Här består empirin av elevenkäter och lärarskattningar.  

Söderlunds studie ger inga mätbara resultat som visar på skillnader i barns kunskaper i 
matematik och svenska relaterat till samarbetsformer, inte heller när det gäller trivsel. 
Däremot framkommer skillnader som går att relatera till den typ av område barnen vuxit 
upp i. Barn i det mångkulturella området presterar sämre i skolan men tycks trivas 
bättre både i skola och på fritidshem jämfört med barn från innerstadsområdet. Utifrån 
lärarnas skattningar av elevernas kunskapsnivåer finns en viss skillnad i slöjd och idrott 
samt i musik. Barn från integrerade och samverkande modeller ligger över eller mycket 
över genomsnittet. Lärarna har också skattat hur frimodiga barnen är, liksom hur nöjda 
de är med sig själva och sina prestationer. Här finns ingen skillnad mellan de olika 
samarbetsformerna. Dock finns en skillnad mellan barn i årskurs sex som har 
fritidshemserfarenhet och barn som inte har det. Både i barnens egna och i lärarnas 
skattningar förefaller det som att barn med fritidshemserfarenhet är nöjdare med sig 
själva och frimodigare samt har fler kamrater på fritiden än barn med annan erfarenhet. 
Ger fritidshemspedagogiken barn ett gott självförtroende? För att kunna besvara den 
frågan hade det varit intressant med en fördjupad diskussion kring 
fritidshemspedagogiken.  

Söderlund har beskrivit de olika skolorna. Jag saknar dock beskrivningar av hur 
samarbetet mellan fritidspedagoger och grundskollärare faktiskt gått till, för att jag ska 



få en helhetsbild. Hur påverkar samarbetet barnen? Vilken betydelse har det för barnen 
att fritidspedagogerna finns med i klassrummet?  

Det viktigaste är dock att barns situation och perspektiv görs till föremål för studier. Här 
har Anita Söderlund tagit ett viktigt steg och jag önskar att hennes studie kommer att 
följas av fler, som pekar på de konsekvenser samordningen med skolan får för barnen. 

  



Flickkonst 
Maria Lindberg, Anna Maria Ekstrand och Helene Billgren fick i början av 1990-talet alla 
gå under beteckningen flickkonstnärer. Begreppet uppfattades som nedvärderande. Men 
recensenterna använde det ändå.  

– De menade att konstnärerna utforskade en flickvärld, något som de manliga 
recensenterna själva inte kände till och som de ställde sig undrande eller främmande 
inför, säger Kajsa Widegren, Göteborgs universitet.  

Kajsa Widegren har en längre tid intresserat sig för mötet mellan konstnärlig gestaltning 
och konstruktioner av ”flickan”. I sin avhandling i genusvetenskap Ett annat flickrum tar 
hon sig an de tre konstnärerna, som med sina bilder utmanar traditionella föreställningar 
om flickor och sexualitet. Sexuella övergrepp är ett av de teman som hon ser i deras 
verk. Det är ett samhällsproblem som var mycket närvarande i den offentliga debatten 
under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, och det var något som både 
konstnärerna och recensenterna måste förhålla sig till. Kring sexuella övergrepp mot 
barn fanns olika konflikter, exempelvis sådana som handlar om tolkning och 
tolkningsföreträde.  

Kajsa Widegren försöker göra diskursanalys på bilderna. Samtidigt undersöker hon hur 
recensenterna tagit emot bilderna och hur de med sina texter skapar förståelse och 
avgränsar tolkningsmöjligheter. Hon menar att betraktaren av bilderna ställs inför 
tolkningsdilemman som påminner om konflikten mellan å ena sidan en radikalfeministisk 
diskurs kring flickor som utsatts för sexuella övergrepp och å andra sidan en 
trovärdighetsdiskurs till försvar för män som anklagas för sådana övergrepp.  

Begreppet ”flickkonst” är problematiskt. Att antyda att vuxna kvinnor är flickaktiga i en 
kultur som premierar vuxen professionalitet kan ha sexistiska motiv.  

– I vissa texter används det här begreppet väldigt nedvärderande. Konstnären ses till 
exempel som en obstinat flicka i sandlådan, och det gör tematiken ogiltig för konsten att 
ägna sig åt. Det konstnärliga uttrycket blandas samman med frågan om kvotering av 
konstnärsfältet.  

Kajsa Widegren ser ändå att det finns något angeläget i begreppet. Hon använder 
flickrum och flickrumsestetik som metafor för att utforska flicktematiken utan att 
underordna någons uttryck.  

– I Maria Lindbergs fall handlar flickrummet om hur rumskänslan skapas. Anna Maria 
Ekstrand använder saker som Barbiedockor och andra leksaker hämtade från 
flickrummet. Helene Billgrens konst förhåller sig till både tid och rum. Den utspelar sig i 
ett odefinierat 1950–60-tal, en säkrad zon med möjlighet att vara feminin.  

Flickrumsmetaforen är en feministisk metafor. Den är placerad i spänningsfältet mellan 
Virginia Woolfs ”ett eget rum” som står för frihet och Eve Kosofsky Sedgwicks 
”epistemology of the closet” som mer handlar om det slutna rummets osynliggörande. 
Flickrummet kan ses som ett utrymme där barnet skyddas från vuxnas sexuella 
aktiviteter, en materiell frizon som tillåter avskiljande från samhällets betvingande 
normer kring kön och sexualitet, eller en inlåsande garderob som står för en dominant 
familjestruktur som kan möjliggöra övergrepp.  
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