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Mental workload was investigated using electroencephalography (EEG) and National 
Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX). The purpose of the study 
was to investigate the impact of passive and interactive learning on mental workload. The passive 
group (N = 5) had passive learning by reading a document regarding fire and safety when 
working in a laboratory, while the interactive group (N = 6) in addition to reading also had 
interactive learning by working with the same document in a group. On a follow-up test with 
EEG and NASA-TLX five days after the learning session, the subjects had a knowledge test 
based on the earlier learning. The results showed no significant divergence between the groups 
in mental workload measured with EEG and NASA-TLX or performance on a knowledge test. 
The subjects had difficulties remembering the fire and safety-routines on the knowledge test, 
which is consistent with previous research on risk communication. There was no correlation 

between EEG and NASA-TLX, which may be due to the difficulty in making accurate estimates 
of mental workload.   
 

Keywords:  brandrutiner, mental arbetsbelastning, riskkommunikation, interaktiv inlärning 
and EEG 
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Mental arbetsbelastning har undersökts med elektroencefalografi (EEG) och National 
Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX). Syftet med studien var 
att undersöka påverkan av passiv och interaktiv inlärning på mental arbetsbelastning. Den passiva 
gruppen (N = 5) fick passiv inlärning genom att läsa dokumentet ”Hälsa och Säkerhet vid 
kemiskt arbete på laboratorier, Kemiteknik (Säkerhet vid kemiskt arbete)” medan den interaktiva 
gruppen (N = 6) utöver genomläsningen även fick interaktiv inlärning genom att prata och 
samverka interaktivt i en grupp. Fem dagar efter inlärningen genomförde försökspersonerna ett 
kunskapstest baserat på den tidigare inlärningen med mätning av EEG samt NASA-TLX. 
Resultaten visade inte någon signifikant skillnad mellan grupperna i mental arbetsbelastning mätt 
med EEG och NASA-TLX eller prestation mätt med ett kunskapstest. Försökspersonerna hade 
svårt att minnas information från brand- och säkerhetsrutinerna på kunskapstestet, vilket är i 
enlighet med tidigare forskning om riskkommunikation. Inget samband erhölls mellan EEG och 
NASA-TLX, något som kan bero på svårigheten att träffsäkert skatta mental arbetsbelastning.    
 

Nyckelord: brandrutiner, mental arbetsbelastning, riskkommunikation, interaktiv inlärning 
och EEG 

 
Data finns på förfrågan.   
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Inlärning har studerats ingående inom psykologin, speciellt sedan de uppmärksammade 

experimenten om djurs inlärning utfördes av Edward Thorndike och Ivan Pavlov i slutet av 
1800-talet (Kolb, Whishaw, & Campbell-Teskey, 2016). I och med den tekniska utvecklingen 
utvecklades nya metoder för att studera inlärning och idag finns det en mängd möjligheter för 
att studera hur den mänskliga hjärnan lär sig. Begreppet inlärning kan definieras som det förlopp 
då en individs erfarenheter påverkar dennes beteende (Molander & Husén i 
Nationalencyklopedin, 2018). Nutida forskning betonar ofta individens engagemang och egna 
del i inlärningen som betydande för hur effektiv inlärningen är (Cowley, Ravaja, & Heikura, 
2013; Riley & Ward, 2017). Aktiv och passiv inlärning är två metoder för inlärning vars 
effektivitet kommer att undersökas i denna studie. Aktiv inlärning, där interaktiv inlärning kan 
ses som en underkategori, sker då individen är engagerad och själv bidrar till sin inlärning till 
skillnad från passiv inlärning då individen får inlärningen ”serverad” (Riley & Ward, 2017).  
 

Området om hur information om risker och faror, som exempelvis bränder eller naturkatastrofer, 
bäst ges till individer kallas riskkommunikation (Wood et al., 2012). Till riskkommunikation 
räknas allt från att lära dagisbarn att inte vara rädda för brandmän och poliser, brandgenomgång 
för nyanställda på arbetsplatser och information om faror från myndigheter till samhällsinvånare. 
Riskkommunikation hänger ihop med inlärning därför att hur information om risker lärs ut 
påverkar om informationen senare koms ihåg (Wood et al., 2012). Kunskap om 
riskkommunikation är viktigt på grund av magnituden hos konsekvenser av olyckor.  
 
För att utvärdera riskkommunikation har tidigare studier använt olika metoder. 
Utrymningsövningar har bland annat studerats med filmbevakning och senare analys av vilka 
utgångar försökspersoner valt (Nilsson, Johansson, & Frantzich, 2009). Ett annat experiment har 
undersökt träningseffekten på brandutrymningsövningar för industripersonal (Miguel, Góis, & 
Silva, 2009). Även kvalitativ forskning med intervjuer om risker kopplade till exempelvis 

terrorism har utförts (Wood et al., 2012).  
 
I denna studie kommer inlärning vid riskkommunikation att undersökas med mätning av mental 
arbetsbelastning med elektroencefalografi (EEG). EEG gör det möjligt att studera de fysiologiska 
följderna av inlärningsmetoderna. Den mentala arbetsbelastningen hänger ihop med inlärning 
eftersom ju enklare en uppgift är desto lägre är den mentala arbetsbelastningen. En uppgift som 
en individ behärskar ger alltså lägre mental arbetsbelastning (Hogervorst, Brouwer, & van Erp, 
2014; Stevens, Galloway, & Berka, 2007). 
 
Den här studien fokuserar på kommunikation av brand- och säkerhetsrutiner i ett kemiteknik-
laboratorium på Luleå tekniska universitet. I laboratoriet finns en mängd giftiga och hälsovådliga 
ämnen som kräver god kunskap om säkerhet och användning av skyddsutrustning som 

ögonskydd, handskar och skyddsklädsel (Industriell miljö- och processteknik, 2015a, Appendix 
A). För att minimera riskerna för skador på studenter och personal som vistas i laboratoriet måste 
genomgång av brand- och säkerhetsrutiner ske innan någon får vistas och verka i laboratoriet 
(Industriell miljö- och processteknik, 2015b). Det är inlärningseffekten av kommunikationen vid 
genomgången i fråga som studeras i denna rapport.  
 

Olika benämningar förekommer för att skilja inlärningsmetoder åt. För denna rapport beskrivs 
passiv inlärning, aktiv inlärning och två underkategorier av aktiv inlärning (Becker, Paton, 
Johnston, & Ronan, 2012; Riley & Ward, 2017; Oyarzabal & Rowe, 2017). Aktiv och passiv 
inlärning skiljer sig åt beroende på om inlärningen sker genom att aktivt arbeta med 
informationen på olika sätt eller genom att passivt få informationen serverad muntligt eller 

skriftligt (Becker et al., 2012). Aktiv inlärning delas in i två typer: interaktiv och 
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upplevelsebaserad inlärning1 (Becker et al., 2012). Inlärningsmetoderna förklaras av Becker et al. 

(2012) med exempel på inlärning om jordbävningar. Passiv inlärning kan vara information om 
jordbävningar på TV eller i broschyrer. Exempel på interaktiv inlärning är aktiviteter, övningar 
eller workshops om jordbävningar som kräver interaktion med andra människor. 
Upplevelsebaserad inlärning är att individer har tidigare erfarenheter av verkliga händelser 
kopplade till jordbävningar som kan fås från att själv ha observerat eller upplevt en jordbävning 
(Becker et al., 2012).  
 
Tidigare studier har visat att aktiv inlärning av information är att föredra vid situationer som 
exempelvis undervisning i ekonomi (Riley & Ward, 2017), för att förbättra kunskaper om risker 
kopplade till mathantering (Miguel et al., 2009) och för att förbereda individer inför risker 
kopplade till jordbävningar (Becker et al., 2012). Evakueringstider för industripersonal 
undersöktes med resultatet att övning, som innebär aktiv inlärning, skapade en snabbare 

evakuering (Miguel et al., 2009). Det finns ytterligare en rad faktorer som påverkar inlärning. 
Bland annat har individer olika sätt att lära sig vilket kan påverka effektiviteten hos olika 
inlärningsmetoder (Becker et al., 2012; Cowley et al., 2013). En stor del av det innehåll som tas 
in i minnet glöms med tiden. Psykologiforskaren Ebbinghaus utförde år 1885 ett par 
experiment om inlärning och glömska på sig själv och visade att minnet av nonsensstavelser 
förlorades över tid enligt ett karaktäristiskt förlopp. Detta kan illustreras med en kurva som 
först går brant nedåt då en stor del förloras för att efter ett par dagar plana ut och bli relativt 
stabil. Efter fem dagar minns individer drygt 20 % av den totala mängden inlärd information 
(Groome et al., 2013).  
 

Riskkommunikation kan ses som informationsöverföring om potentiella faror och hur personer 
bör bete sig inför och under en fara (Wood et al., 2012). Uttrycket ”high-consequence low-

probability events”2 kan användas för att beskriva de risker som bland annat jordbävningar och 
bränder utgör (Wood et al., 2012, s. 602). Wood et al. (2012) lyfter fram sju faktorer som är 
viktiga för att individer ska ta till sig information och instruktioner om risker och kunna handla 
efter instruktionerna: 

• Informationen skall vara fokuserad på handlingen som rekommenderas vid en eventuell 
nödsituation snarare än fakta om risker 

• Informationen skall ges från flera olika källor och upprepas flera gånger 

• Samma information skall ges över tid 

• Det är positivt för individer att observera andra som förbereder sig för risker 

• Kunskap om på vilket sätt individer förbereder sig är viktig 

• Individer bör tro att deras handlingar är effektiva för att skydda dem mot risker 

• Individer vill få bekräftelse när de utför handlingar för att förebygga risker 
 
Andra omständigheter som kan spela in för huruvida riskkommunikationen är framgångsrik och 
effektiv är individfaktorer som sociala eller demografiska faktorer. Studier har visat att ålder och 
tidigare erfarenhet av katastrofer och risker även kan spela in (Becker et al., 2012; Nilsson et al., 
2009; Stein, Dueñas-Osorio, & Subramanian, 2010; Wood et al., 2012). Vidare lyfts kunskap 
om riskkommunikation fram som viktig för bland annat personer som arbetar med att ta fram 
policyer om säkerhet (Liu & Jiao, 2018). 
 
 

                                                 
1 Egen översättning av ”experiental learning” (Becker, Paton, Jonston & Ronan, 2012) 
2 Egen översättning av citat: Låg-sannolikhet hög-konsekvens-händelse
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Hjärnan är ständigt aktiv, vare sig vi är vakna eller sover. Den mängd resurser som används när 
den mänskliga hjärnan utför uppgifter som att tänka, lösa problem, plocka fram information från 
minnet eller röra kroppsdelar kallas mental arbetsbelastning (Jimenez-Molina, Retamal, & Lira, 
2018). Mental arbetsbelastning är med andra ord hjärnans ansträngning när den ställs inför en 
uppgift och varierar beroende på hur stor del av hjärnans kapacitet som uppgiften kräver 
(Hogervorst et al., 2014). Hjärnans kapacitet antas vara begränsad och kan därför även antas ha 
en begränsning i hur stor del av denna kapacitet som kan användas (Byrne, Tweed, & Halligan, 
2014). En för hög nivå av mental arbetsbelastning kan påverka en individ negativt i form av att 
fler misstag begås; individen blir distraherad, stressad eller frustrerad (Jimenez-Molina et al., 2018; 
So et al., 2017). Yerkes-Dodsons lag är en teori som bygger på att individers prestation påverkas 
av den mentala arbetsbelastningen (Wu et al., 2010). Prestationen är högst vid måttlig mental 
arbetsbelastning och låg när den mentala arbetsbelastningen är låg eller hög. Yerkes-Dodsons lag 

anger alltså att maximal prestation uppstår vid en optimal nivå av arbetsbelastning (Wu et al., 
2010).  
 

Mätning av mental arbetsbelastning kan inte ske direkt utan måste ske indirekt (Byrne et al., 
2014; Xie & Salvendy, 2000). Då följder av den mentala arbetsbelastningen kan ses genom 
förändringar i kroppens nervsystem kan förändringarna mätas med fysiologiska mått (Jimenez-
Molina et al., 2018). Det autonoma nervsystemet styrs omedvetet och ansvarar för 
kroppsfunktioner som kroppstemperatur och blodtryck (Jimenez-Molina et al., 2018). Det 
autonoma nervsystemet består i sin tur av det parasympatiska nervsystemet som ansvarar för att 
sänka puls och blocktryck medan det sympatiska nervsystemet höjer puls och blodtryck och gör 
att muskler spänner sig och förbereder kroppen för att arbeta (Jimenez-Molina et al., 2018). 
Fysiologiska mått som tidigare använts för att mäta mental arbetsbelastning är exempelvis 

hjärtfrekvens, ansiktsigenkänning, respiration, hudkonduktans, temperatur, pupillutvidgning 
samt kanske den mest populära metoden för mätning av mental arbetsbelastning, EEG (Aghajani, 
Garbey, & Omurtag, 2017; Cowley et al., 2013; Hogervorst et al., 2014; Jimenez-Molina et al., 
2018; So, Wong, Mak, & Chan, 2017; Walter, Rosenstiel, Bogdan, Gerjets, & Spüler, 2017; 
Wu et al., 2010).  
 
Hjärnans celler kommunicerar genom att skicka elektroniska impulser till varandra, en aktivitet 
som mäts med EEG genom elektroder som fästs på hårbotten (Jimenez-Molina et al., 2018). Den 
elektriska aktiviteten mäts i frekvens (enheten Hertz [Hz]), vilket är antal svängningar per sekund. 
Frekvenserna klassificeras i fem frekvensband; delta (1–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–12 Hz), 
beta (12–25 Hz) och gamma (över 25 Hz) (Jimenez-Molina et al., 2018). Deltabandet användas 
till att studera exempelvis sömn, thetabandet mental arbetsbelastning, alphabandet meditation, 

betabandet motoriska färdigheter och gammabandet har använts till att studera ögonrörelser 
(iMotions, 2016). Frekvensnivåerna anger om hjärnan är uttråkad, har en optimal 
arbetsbelastning, är stressad eller har för hög arbetsbelastning (Jimenez-Molina et al., 2018). Med 
instrumentet B-Alert EEG från Advanced Brain Monitoring (ABM) (u. å.) är det möjligt att 
mäta och klassificera nivåer av mental arbetsbelastning. Mental arbetsbelastning kan ges 
mätvärden mellan 0,1 och 1, där 0,4–0,7 motsvarar optimal arbetsbelastning och värden över 0,7 
motsvarar stress och överbelastning (iMotions, 2016, s.49). Dessa mätvärden har tidigare testats 
och visat på att utrustningen känner av förändringar i mental arbetsbelastning och att den mentala 
arbetsbelastningen ökar med svårigheten hos uppgiften (Stevens, Galloway, & Berka, 2007). Den 
mentala arbetsbelastningen ökar med svårigheten hos uppgiften men minskar inte i takt med att 
skickligheten hos försökspersonerna ökar (Stevens et al., 2007). Fördelen med EEG framför andra 
liknande mått är att metoden är icke-invasiv, pålitlig, att metoden ger en direkt inblick i 

hjärnaktivitet och att det går att mäta mental arbetsbelastning i realtid (So et al., 2017). Data som 
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erhålls med EEG kan dock bli kontaminerade av störande faktorer som ögonblinkningar eller 

muskelrörelser (Aghajani et al., 2017) eller av att elektroder är placerade felaktigt på 
försökspersonens huvud (iMotions, 2016).  
 
Vid jämförelse mellan fysiologiska mätmetoder för mental arbetsbelastning vid ett 
igenkänningstest visade Hogervorst et al. (2014) att EEG nådde 86 % reliabilitet medan 
fysiologiska mått och mått som fås från ögon- och pupillrörelser4 nådde mellan 70 och 75 % 
reliabilitet. Att kombinera EEG och andra mått som till exempel ögon- och pupillrörelser ökade 
inte exaktheten i mätningarna. So et al. (2017) visade att EEG kan användas för att identifiera 
dynamiska skillnader i mental arbetsbelastning.  
 
Mental arbetsbelastning kan mätas även med subjektiva mått som National Aeronautics and 
Space Administration Task Load Index (NASA-TLX), en metod som uppfanns 1988 av Hart 

och Staveland (Hart & Staveland, 1988). NASA-TLX användes ursprungligen vid undersökning 
av arbetsuppgifter innefattande kontrollpaneler i bland annat flygplan eller kontrollrum och är 
idag en av de mest populära metoderna för mätning av subjektiv arbetsbelastning (Bustamante & 
Spain, 2008; Wiebe, Roberts, & Behrend, 2010). NASA-TLX mäter mental arbetsbelastning 
genom att undersöka mental och fysisk arbetsbelastning, tidspress, prestation, ansträngning och 
frustration (Wiebe et al., 2010). Individen får svara på sex frågor om belastning där varje fråga är 
graderad i en skala från 0 till 100 där 0 står för ”Very Low” och 100 står för ”Very High” 
(Appendix B). Två olika metoder finns för att bestämma den totala mentala arbetsbelastningen 
via NASA-TLX (Bustamante & Spain, 2008). I ena metoden gör individen parvisa jämförelser 
mellan belastningstyperna. Med den andra metoden, som är enklare, beräknas medelvärdet av 
svaren på de sex frågorna. Det har visat sig att det inte är någon större skillnad mellan metoderna 
(Wiebe et al., 2010). En nackdel med att använda subjektiva mått på mental arbetsbelastning är 
att det finns en risk att individen inte klarar av att uppskatta sin egen förmåga på ett träffsäkert 

sätt (So et al., 2017).  
 
Tidigare studier har visat att NASA-TLX kan vara användbart för att mäta mental 
arbetsbelastning bland annat vid bilkörning (Bustamente & Spain, 2008), mag-operationer 
(Ruiz-Rabelo et al., 2015), inlärning för läkarstudenter (Byrne et al., 2014) och inlärning i 
datorbaserade miljöer (Wiebe et al., 2009). NASA-TLX kan vara problematiskt att använda på 
grund av att försökspersoner som använder metoden kan bli ”biased”, det vill säga att enstaka 
frågors skattningar kan påverka helhetsskattningen och göra att individen skattar högre eller lägre 
på grund av tidigare frågor under NASA-TLX (Bustamente & Spain, 2008). Bustamente och 
Spain (2008) menar att forskare för att undvika felaktiga resultat först bör undersöka om 
mätmetoden har en stor mätvariation mellan försökspersoner innan beräkning av skillnader i 
medelvärden för mental arbetsbelastning.   
 

Wood et al. (2012) uttrycker att mer forskning behövs för att öka kunskapen kring 
riskkommunikation. Den tidigare forskningen har till stor del fokuserat på jordbävningar. 
Riskkommunikation och introduktion av brand- och säkerhetsrutiner är viktigt att undersöka 
på grund av riskerna vid bränder och liknande olyckor. Trots en minskning av totala antalet 
omkomna i bränder i Sverige finns fortfarande risken för olyckor och dödsfall (Jonsson, 
Runefors, & Särdqvist, 2016). Mellan åren 2008 och 2017 omkom nio personer i arbetet på 
grund av brandrelaterade olyckor (Arbetsmiljöverket, 2017). Undersökningen kan ge 
organisationer och företag kunskap om hur information mest effektivt ges individer och grupper 
för att minska risker för olyckor och dödsfall.  

                                                 
4 Med mått som kan fås från ögon- och pupillrörelser menas att mäta exempelvis metoder för att mäta 

ögonblinkningar, pupillstorlek eller ögonrörelser.  
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Syftet med studien är att undersöka effekten av passiv och interaktiv inlärning på nivåer av mental 
arbetsbelastning.  
 

Hypotes ett baseras på tidigare forskningsresultat där aktiv och interaktiv inlärning är mer 
framgångsrik än passiv inlärning (Becker et al., 2012; Riley & Ward, 2017; Miguel et al., 2009). 
Hypotes två och tre baseras på tidigare forskning om mental arbetsbelastning som visat att mental 
arbetsbelastning ökar med svårigheten hos uppgifter (Stevens et al., 2007) samt att interaktiv 
inlärning är mer framgångsrik än passiv inlärning (Becker et al., 2012; Riley & Ward, 2017; 
Miguel et al., 2009). Hypotes fyra baseras på resultat vid mätning av mental arbetsbelastning med 
NASA-TLX (Bustamante & Spain, 2008) och EEG (Hogervorst et al., 2014).  
 
Hypotes ett: prestationen vid ett kunskapstest av brand- och säkerhetsrutiner är bättre för 
individer som fått interaktiv inlärning än för individer som fått passiv inlärning.   
 
Hypotes två: mental arbetsbelastning mätt med EEG vid ett kunskapstest av brand- och 
säkerhetsrutiner är lägre för individer som fått interaktiv inlärning än för individer som fått passiv 
inlärning.   
 
Hypotes tre: mental arbetsbelastning mätt med NASA-TLX vid ett kunskapstest av brand- och 
säkerhetsrutiner är lägre för individer som fått interaktiv inlärning än för individer som fått passiv 
inlärning.   
 
Hypotes fyra: Korrelation finns mellan mått av mental arbetsbelastning mätt med EEG och 
NASA-TLX. 
 

 
 

Urvalet bestod av elva studenter på Luleå tekniska universitet. Efter första momentet hoppade 
en av försökspersonerna av studien. Urvalet var efter avhoppet åtta män och två kvinnor i 
åldrarna 21 till 37 år (M = 26,1; SD = 5,3). Studenterna rekryterades utifrån tillgänglighet via 
utskick av mejl i två omgångar till drygt 400 programstudenter på Ltu som studerade 
kandidatprogrammen rättsvetenskap, digital tjänsteutveckling, hälsovägledning, psykologi och 
civilingenjör datavetenskap (Appendix C). Ett besök gjordes även hos en psykologiklass under 
en lektion för att rekrytera försökspersoner. Sexton studenter hörde av sig efter mejlutskicken 

och besöket, av dessa valdes de elva som hörde av sig snabbast och hade möjlighet att medverka 
vid de förutbestämda tillfällena. Försökspersonerna fördelades på de två betingelserna (interaktiv 
eller passiv inlärning) beroende på vilken tid de valde att medverka i kunskapstestet och fick 
koder mellan A1–5 för passiv inlärning och B1–6 för interaktiv inlärning, som skulle fungera 
som identifikation i de fortsatta analyserna. Vid det andra momentet framkom efter en kort 
frågestund att majoriteten av försökspersonerna var vid god mental och fysisk hälsa, med god 
eller korrigerad-till-god syn och hörsel, inte hade haft huvudskador de senaste fem åren, inte 
medicinerade eller använde droger samt saknade erfarenhet av kemiteknik-laboratorium på Ltu. 
En försöksperson hade mental ohälsa, fick lättare huvudskada för tre år sedan, medicinerade och 
använde droger; en annan försöksperson medicinerade; en tredje använde droger och hade en 
viss begränsad mängd tidigare erfarenhet från kemiteknik-laboratorium samt en fjärde hade en 
begränsad mängd tidigare erfarenhet från kemiteknik-laboratorium.  
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Materialet att lära in innehöll brand- och säkerhetsrutiner (Appendix A). Mätutrustning för EEG 
och NASA TLX (Appendix B) mätte mental arbetsbelastning,. Tolv frågor om brand- och 
säkerhetsrutinerna mätte inlärningseffekt/prestation (Appendix B).   
 
        
Materialet som användes för inlärning var brand- och säkerhetsrutiner (Industriell miljö- och 
processteknik, 2015a, hädanefter Säkerhet vid kemiskt arbete, Appendix A) som är utformade 
för kemiteknik-laboratorium på Luleå tekniska universitet. Säkerhet vid kemiskt arbete är ett nio 
sidor långt dokument innehållande regler och rutiner vid arbete i kemiteknik-laboratorium på 
Ltu.   
 
        

Data registrerades med ett trådlöst B-Alert X10 EEG (ABM, u.å.). De nio elektroder som 
användes var lokaliserade på F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, POz och P4 enligt det internationella 
10–20-systemet (Trans Cranial Technologies, 2012). Elektroderna finns i standardiserade 
storlekar och för denna studie användes genomgående storleken small. Utöver de nio 
elektroderna användes en tionde länkad referenselektrod bakom båda öronen på 
mastoidutskottet. Samplingfrekvensen var 256 Hz (registreringar/sekund). Data samlades trådlöst 
in via Bluetooth som skickades till en dator med experimentstyrningsprogrammet iMotions för 
lagring. Figur 2 visar monterade elektroder vid ett av pilottesterna.  
 

 
Figur 2. Försöksperson vid pilottest med B-Alert X10 EEG på huvudet. På bilden syns även den ena av de två 

referenselektroderna bakom örat. 
 

NASA-TLX är en metod för subjektiv skattning av mental arbetsbelastning innehållande sex 
frågor graderade från noll till hundra (Appendix B). Två olika metoder finns för att bestämma 
mental arbetsbelastning via NASA-TLX och för denna studie användes den enklare metoden 
med beräkning av ett medelvärde av skattningarna för varje fråga (Bustamante & Spain, 2008).  
 

Kunskapstestet som genomfördes under EEG-mätningen består av tolv frågor baserade på 
dokumentet Säkerhet vid kemiskt arbete. Frågorna var konstruerade av mig och innan 
experimentet utfördes fastställde jag ett facit med rätta svar. Frågorna var exempelvis; ”[h]ur 
många liter vätska får sammanlagt finnas framme i labblokaler (svara i liter)?”, ”[v]anligt glas går 
sönder vid ? antal grader Celsius (svara med ett gradantal)?” och ”[v]ar är uppsamlingsplatserna 

för C-huset och F-huset?” (Appendix B). 
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Experimentet hade mellangruppsdesign (passiv respektive interaktiv inlärningsbetingelse) och 
enkel-blind-kontroll (McQueen & Knussen, 2013). Beroende variabler var mental 
arbetsbelastning och inlärningseffekt. Mental arbetsbelastning operationaliserades som nivå hos 
EEG och poäng på NASA-TLX. Inlärningseffekt operationaliserades som antal korrekta svar på 
kunskapsprovet.  
 

Experimentet bestod av de två momenten: inlärning och kunskapstest, vilka genomfördes med 
fem dagars mellanrum. Deltagarna delades in i två grupper med fem deltagare i vardera gruppen, 
en grupp fick interaktiv inlärning och kallas i fortsättningen interaktiva gruppen, den andra 
gruppen fick passiv inlärning och kallas passiva gruppen. Inlärningsmomentet genomfördes den 
4:e maj, 2018 för passiva gruppen och 9:e maj, 2018 för interaktiva gruppen. Kunskapstestet med 

mätning av EEG och NASA-TLX genomfördes den 9:e maj, 2018 för passiva gruppen och den 
14:e maj, 2018 för interaktiva gruppen. Vid inlärningsmomentet deltog samtliga fem deltagare i 
varje grupp tillsammans. Kunskapstesterna genomfördes enskilt med varje försöksperson. Mejl 
som skulle fungera som påminnelser skickades dagen innan samt timmen innan varje session för 
att minska risken för bortfall. Pilottest utfördes i åtta omgångar. 
 
        
Den passiva gruppen samlades i ett grupprum på Ltu. Försökspersonerna hälsades välkomna och 
tackades för att de tagit sig tid att delta. Efter att fyra av försökspersonerna anlänt och tiden var 
inne fick de information om experimentet och ombads att läsa igenom information om 
experimentet och de etiska villkor som gäller enligt American Psychological Association (APA, 
2017) och Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2017) samt underteckna ett skriftligt samtycke 
(Appendix D). Detta tog ca tio minuter. 

 
Försökspersonerna fick sedan ett nio-sidigt dokument; ”Hälsa och Säkerhet vid kemiskt arbete 
på laboratorier, Kemiteknik (Säkerhet vid kemiskt arbete)” (Appenidx A). Försöksledaren 
instruerade att dokumentet fick läsas igenom en gång och att de skulle få ett kunskapstest om 
dokumentet vid nästa tillfälle. Försökspersonerna fick läsa i sin egen takt och lägga ner 
dokumentet på golvet när de var klara och sedan vänta tills alla var klara. Den femte saknade 
försökspersonen anslöt tyst efter en minuts läsning. Läsningen tog mellan tio och sexton minuter. 
Då samtliga försökspersoner var färdiga med läsningen informerades kort inför nästa tillfälle och 
de tackades för sitt deltagande. Totalt tog momentet 30 minuter.  
 
        

Proceduren för den interaktiva gruppen var densamma som för passiva gruppen till och med det 

skriftliga samtycket. Sessionen ägde rum i DEPICT-LAB, vilket är ett större rum med tre 
stationära datorer och ett bord med stolar som rymmer tio personer. Försöksledaren förklarade 
för gruppen att deras uppgift under momentet var att lära sig innehållet i dokumentet Säkerhet 
vid kemiskt arbete. Till försökspersonernas hjälp hade de en whiteboardtavla med tillhörande 
pennor, post-it lappar och kulspetspennor. Försöksledaren förklarade att de fick lära sig hur de 
ville, men att det skulle ske med hjälp av varandra, som en grupp, och gav förslaget att de gärna 
kunde förhöra och ställa frågor till varandra. Försökspersonerna fick totalt 25 minuter på sig från 
det att de fick dokumentet i sina händer. Försökspersonerna kom överens om att de skulle börja 
med att var och en läste igenom innehållet. Efter cirka åtta minuter hade hälften av gruppen läst 
klart dokumentet och började ställa frågor och prata med varandra. Gruppen gick sedan 
tillsammans igenom häftet genom att ställa och svara på frågor, skriva stödord på 
whiteboardtavlan och använda post-it-lappar. Försöksledaren meddelade när fem minuter och 
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en minut återstod av inlärningstillfället. Momentet var genomfört på 40 minuter för interaktiva 

gruppen.  
 
        

Fem dagar efter inlärningstillfället genomfördes kunskapstestet. Varje försöksperson fick enskilt 
göra ett kunskapstest med EEG-mätutrustning applicerad. Proceduren var lika för samtliga 
försökspersoner i bägge grupperna. Testet genomfördes i DEPICT-LAB, vilket var samma rum 
som interaktiva gruppen hade sitt inlärningstillfälle i. Samtliga försökspersoner genomgick testet 
mellan kl. 10.00 och 17.00 för att undvika time-of-day-effekten. Mätning med EEG skedde från 
det att kunskapstestet startade till dess det var slutfört. Sessionen startade med att försökspersonen 
hälsades välkommen, en stunds småprat skulle sedan ge en mer avslappnad stämning före 
presentation av uppgiften och mätningarna. Försöksledaren berättade om hur EEG fungerar, hur 
elektroder kommer att placeras på försökspersonens huvud och om kunskapstestet.  

 
        
Efter att försökspersonen godkänt mätning med EEG placerades elektroder på huvudet och 
kontroll av hur bra kontakten var mellan hårbotten och elektroder påbörjades. Justeringar för 
bästa kontakt gjordes genom att justera spännet och fylla på med konduktiv elektrodpasta. När 
samtliga elektroder hade tillräcklig kontakt placerades försökspersoner framför datorskärmen där 
testet skulle presenteras. Tillräcklig kontakt bedömdes råda när resistansen i varje elektrod var 

lägre än 80 k (iMotions, u.å.). 
 
       
Före varje kunskapstest utfördes ett benchmark-test av försökspersonens hjärnaktivitet kallat 
Alertness Memory Profiler (AMP) utvecklat av ABM (u.å.). Benchmark-testet mäter en  persons 

unika hjärnaktivitet och gör dataanalyser mer reliabla (Stikic et al., 2014). Benchmark-testet 
innehöll tre uppgifter; 3-Choice Active Vigilance Task (3CVT), Visual Passive Vigilance Task 
(VPVT) och Auditory Passive Vigilance Task (APVT). Under testen fick försökspersonen 
reagera på olika visuella och auditiva stimuli med olika tangenttryckningar medan EEG 
registrerades. Ett benchmark-test tog cirka nio minuter att genomföra. En försöksperson fick 
göra om benchmarket-testet då det första testet avbröts.  
 
        
Efter benchmark-testet genomfördes ett tidsbegränsat kunskapstest. Kunskapstestet startade med 
att en informationsbild visades och försökspersonen ombads att klicka vidare efter läsning. 
Därefter kom tolv frågor, för varje fråga klickade försökspersonen vidare till nästa genom att 
använda datormusen (Appendix B). Försökspersonen hade maximalt två minuter på sig att svara 
för varje fråga. Försök gjordes att begränsa och kontrollera störande visuell och auditiv 

information under mätningen. Försökspersonerna spenderade i genomsnitt 23 sekunder per 
fråga.  
 
        
Efter kunskapsfrågorna presenterades NASA-TLX på skärmen (Appendix B). Det tog i 
genomsnitt 59 sekunder för försökspersonerna att utföra NASA-TLX.  
 
        
Efter att NASA-TLX var genomfört var momentet klart, elektroderna avlägsnades från 
försökspersonens huvud och kontaktvätskan torkades bort, något som tog ungefär fem minuter. 
Slutligen tackades försökspersonerna för sin medverkan. Hela sessionen tog mellan 30 och 50 
minuter.  
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Data exporterades från iMotions till Excel där poängen för NASA-TLX beräknades. Övriga 
analyser gjordes i statistikprogrammet SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences). 
 

Experimentet genomfördes i enlighet med de riktlinjer som nämns i God forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017) och The American Psychological Association’s Ethical Principles of 
Psychologists and Code of Conduct (APA, 2017). De forskningsetiska krav som hänsyn togs till 
vid experimentets utformning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet uppfylldes då 
försökspersonerna informerades om experimentets syfte och upplägg. Samtyckeskravet 
uppfylldes då samtliga försökspersoner gav skriftligt samtycke till sin medverkan i experimentet. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes i och med att efter medverkan blev varje försöksperson 
tilldelad ett nummer vilket fungerade som identifikation vid de fortsatta analyserna. Slutligen 
uppfylldes nyttjandekravet då data från experimentet endast användes i forskningssyfte.  
 

 
I detta avsnitt presenteras resultaten från mätningarna av försökspersonernas mentala 
arbetsbelastning med EEG, försökspersonernas subjektiva mätning av mental arbetsbelastning 
samt deras prestation på kunskapstestet. Hypoteserna var att kontroll- och experimentgrupp 
skulle skilja sig åt i (1) prestation vid ett kunskapstest, (2) mental arbetsbelastning mätt med EEG, 
(3) mental arbetsbelastning mätt med NASA-TLX samt (4) att det skulle finnas en korrelation 
mellan mått av mental arbetsbelastning mätt med EEG och NASA-TLX. Tabell 1 visar varje 
försökspersons data.  
 

Tabell 1 
Resultat för varje försöksperson 
 
                        Grupp A, passiv inlärning                    Grupp B, interaktiv inlärning 

Försöks-
person 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B6 

EEG 0,62 0,65 -* 0,62 0,41 0,46 0,63 0,46 0,62 0,69 

NASA-
TLX 

17,7 36,6 30,24 14,01 6,52 55,83 38,88 20,01 36,55 18,25 

Antal rätt 7 7 7 6 3 6 6 6 5 7 
Tabellen visar försökspersonernas resultat för mätning med EEG, NASA-TLX och kunskapstest.  

 *Inspelning från EEG-mätning av försöksperson A3 saknas. Försöksperson B5 avbröt medverkan efter första 

momentet.  

 

Tabell 1 visar de tio försökspersonernas resultat från mätning med EEG, NASA-TLX och 
prestation på kunskapstestet. Mental arbetsbelastning mätt med EEG anges med värden mellan 
0,1 och 1 där 0,4–0,7 motsvarar en optimal arbetsbelastning (iMotions, 2016, s.49). Samtliga 
försökspersoner befinner sig inom optimal arbetsbelastning. Kunskapstestet bestod av tolv frågor 
där lika många rätt är möjligt. Förutom försöksperson A5 har försökspersonerna relativt jämnt 
resultat. NASA-TLX mäter subjektivt upplevd mental arbetsbelastning med poäng mellan noll 
till hundra och försökspersonerna har graderat sin mentala arbetsbelastning mellan 6,52 till 55,83 
vilket innebär stor individuell spridning.  
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Enligt hypotes två skulle den mentala arbetsbelastningen mätt med EEG vara lägre för individer 
som fått interaktiv inlärning än för individer som fått passiv inlärning.  
 
Ett ensidigt t-test för oberoende mätningar visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan 
grupperna t(7) = 0.040, p = 0.484 (en-sidigt). Figur 3 visar att kontrollgruppens medelvärde (M 
= 0,575) var nära experimentgruppens medelvärde (M = 0.572). Hypotes två kan anses 
falsifierad. 
 
 

 
Figur 3. Medelvärden för mental arbetsbelastning mätt med EEG samt 95 % konfidensintervall vid passiv och 

interaktiv inlärning.  

 

Enligt hypotes tre skulle den mentala arbetsbelastningen mätt med NASA-TLX vara lägre för 
individer som fått interaktiv inlärning än för individer som fått passiv inlärning.  
 
Ett ensidigt t-test för oberoende mätningar visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan 
grupperna i mental arbetsbelastning mätt med NASA-TLX, t(8) = -1.465, p = 0.091. Figur 4 
visar kontrollgruppens medelvärde (M = 21,04) och experimentgruppens medelvärde (M = 
33,90). Hypotes tre kan anses falsifierad. 
 

 
Figur 4. Medelvärden för skattning av mental arbetsbelastning med NASA-TLX samt 95 % konfidensintervall vid 

passiv och interaktiv inlärning.  
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Hypotes ett angav att prestationen vid ett kunskapstest av brand- och säkerhetsrutiner skulle vara 
bättre för individer som fått interaktiv inlärning än för individer som fått passiv inlärning.  
 
Skillnad mellan den passiva gruppen och den interaktiva gruppen existerade inte. Figur 5 visar 
kontrollgruppens medelvärde (M = 6) och experimentgruppens medelvärde (M = 6). Hypotes 
ett kan anses falsifierad.  
 

 
Figur 5. Medelvärden för antal korrekta svar på kunskapstestet samt 95 % konfidensintervall vid passiv och interaktiv 

inlärning.  

 

Hypotes fyra förutspådde en korrelation mellan måtten på mental arbetsbelastning mätt med 
EEG och NASA-TLX. 
 
Korrelationen (N = 9) beräknades med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient till 
0,053, det vill säga avsaknad av korrelation. Det ensidiga signifikansvärdet beräknades till 0,447. 
Hypotes fyra kan anses falsifierad.   
 

 
Figur 6. Försökspersonernas genomsnittliga mentala arbetsbelastningar enligt NASA-TLX (Skattning) och EEG. 

Regressionslinje inlagd. 
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Syftet var att undersöka inverkan av passiv och interaktiv inlärning på mental arbetsbelastning. 
De fyra hypoteserna förutspådde att det skulle vara skillnad mellan passiv och interaktiv inlärning 
gällande (1) prestation vid ett kunskapstest, (2) mental arbetsbelastning mätt med EEG, (3) mental 
arbetsbelastning mätt med NASA-TLX samt (4) att korrelation skulle finnas mellan mått på 
mental arbetsbelastning med EEG och NASA-TLX. Resultaten visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan inlärningsmetoderna för varken mental arbetsbelastning mätt med 
EEG eller NASA-TLX eller prestation mätt med ett kunskapstest samt att det saknades en 
korrelation mellan EEG och NASA-TLX.  
 

 
        
Mental arbetsbelastning från nio av tio försökspersoner analyserades då en av försökspersonernas 
data inte registrerades på rätt sätt och därför inte gick att använda. Att grupperna inte skiljde sig 
kan bero på individuella skillnader i vad som passar bäst för individer att lära sig, vilket stöds av 
Becker et al. (2012) och Cowley et al. (2013). Vidare kan den interaktiva gruppens 
sammansättning och gruppdynamik ha kommit att påverka resultatet genom att individerna var 
aktiva och engagerade i olika grad. Det är möjligt att försökspersoner som inte var engagerade i 
momentet med interaktiv inlärning inte lärde sig lika mycket som de som var mer engagerade. 
Det är dessutom möjligt att de som inte var engagerade fick gruppens totala engagemang att 
påverkas negativt. Individernas engagemang är något som modern forskning betonar påverkar 
hur framgångsrik inlärningen är (Cowley et al., 2013; Riley & Ward, 2017).  
 
Tidigare forskning har visat att EEG är en framgångsrik metod för mätning av mental 

arbetsbelastning (Cowley et al., 2013; Hogervorst et al., 2014; Wu et al., 2010). Att mätvärdena 
var  konstanta och liknande för grupperna borde tyda på att metoden har en hög reliabilitet,  
Hogervorst et al. (2014) rapporterade också att EEG hade en reliabilitet på 86 %. Flera av 
försökspersonerna var relativt nära gränsen för stress och överbelastning, vilket kan ses i Tabell 
1. Det är intressant att så pass höga nivåer uppträder i en relativt kontrollerad och lugn situation, 
det för tankarna till hur hög den mentala arbetsbelastningen hade varit vid en allvarlig olycka. 
Försökspersonen A5 har ett märkligt värde på mental arbetsbelastning, 0,41, jämförelsevis lågt i 
förhållande till resten av försökspersonerna och samtidigt är försöksperson A5 den med minst 
antal rätta svar. Tidigare studier har visat på att den mentala arbetsbelastningen stiger med 
uppgiftens svårighetsgrad (Hogervorst et al., 2014; Stevens et al., 2007). I detta fall verkar det 
snarare som att den mentala arbetsbelastningen sjunker med uppgiftens svårighetsgrad. Kan det 
vara så att försökspersonen visste att svaret på en fråga var utom räckhåll och därmed lämnade 

tanken på den frågan? Det borde vara rimligt att hjärnan inte förbrukar den begränsade mentala 
kapaciteten på uppgifter som den själv förstår att den inte har en chans att lösa. Att hjärnans 
kapacitet är begränsad lyfts fram av Byrne et al. (2014). Även försökspersonerna A2 och B6 har 
intressanta mentala arbetsbelastningar i förhållande till deras prestationer. Försökspersonerna A2 
och B6 är de med högst arbetsbelastning, 0,65 respektive 0,69, och samtidigt två av de fyra med 
flest antal korrekta svar. En möjlig förklaring till fenomenet kan vara att dessa försökspersoner 
har ansträngt sig mycket under kunskapstestet och därför haft en högre mental arbetsbelastning 
(Hogervorst et al., 2014; Stevens et al., 2007).  
 
       
NASA-TLX visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Resultatet visade snarare på att 
passiva gruppen hade lägre mental arbetsbelastning än interaktiva gruppen. Resultatet kan bero 

på gruppens sammansättning, något som redogjorts för under föregående rubrik. Vidare var det 
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två individer i den interaktiva gruppen, försöksperson B1 och B2 som drog upp medelvärdet en 

bit på grund av deras höga skattningar som låg på 55,83 respektive 38,88. Spridning hos 
skattningarna var stor, mellan 6,52 och 55,88. Det är problematiskt att NASA-TLX visar på stora 
skillnader i mental arbetsbelastning jämfört med EEG. En möjlig förklaring kan bero på det som 
So et al. (2017) framhäver som en potentiell risk med subjektiva skattningar, att individer kan ha 
svårt att på ett träffsäkert sätt uppskatta sin egen mentala förmåga (So et al., 2017). Försöksperson 
A1 och A4 har skattat näst lägst och är båda män. Kan det finnas en förklaring i deras genus till 
att de skattat så lågt och ändå bara fått drygt hälften rätt på frågorna? Kan det vara så att stereotypa 
föreställningar om att män inte bör tycka att uppgifter är svåra har påverkat de manliga 
försökspersonerna att skatta sin mentala arbetsbelastning lägre? Även sociala och demografiska 
faktorer torde spela in och kunna påverka resultat med NASA-TLX. Jämfört med EEG-värdena 
uppgav de flesta att de inte kände någon speciellt hög mental arbetsbelastning enligt NASA-
TLX, trots att resultatet från EEG visade att flera försökspersoner befann sig nära 0,7 vilket 

motsvarar hög mental arbetsbelastning. Detta kan ha att göra med den svårighet som So et al. 
(2017) tar upp, att skattning av egen mental arbetsbelastning är svårt. 
 
        

Resultatet för prestationen på kunskapstestet med de tolv frågorna visade ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna. Medelvärdena för kunskapstestet mellan grupperna är identiska. 
Resultatet kan bero på att interaktiva gruppen testades på en måndag istället för en onsdag som 
passiva gruppen. Möjligen kan de olika dagarna orsakat en viss skillnad i dagsform hos 
försökspersonerna. Även gruppens sammansättning och dynamik kan ha spelat in i hur 
försökspersonerna presterade på kunskapstestet. Som tidigare nämnts har individers eget 
engagemang i inlärningen beskrivits som betydelsefull (Cowley et al., 2013; Riley & Ward, 
2017). Försökspersonernas olika preferenser för hur de bäst lär sig kan ha påverkat resultatet. 
Becker et al. (2012) och Cowley et al. (2013) menar att individer kan lära sig saker på olika sätt 

och därför påverkas olika. Vidare är det möjligt att resultatet skulle sett annorlunda ut om 
prestationen testades i en simulerad olycka eller övning och inte som ett kunskapstest. Passiva 
gruppen som hade mer fokus på själva texten blev gynnad av att testas med ett kunskapstest med 
text.   
 
Båda grupperna har inte kunnat svara eller svarat fel på i genomsnitt hälften av frågorna. Detta 
betyder att försökspersonerna hade svårt att komma ihåg flera punkter från brand- och 
säkerhetsrutinerna, oavsett inlärningsmetod. Speciellt anmärkningsvärd är andelen felaktiga svar 
på den sista frågan som löd: ”[v]ar är uppsamlingsplatserna för F-huset och C-huset?”. Snabbhet 
hos hela larmprocessen anses särskilt viktigt i räddningssammanhang (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, 2015 s. 20). Just snabbhet är något som påverkas om 
personer som vistas i kemiteknik-laboratoriet trots tidigare inlärning av brand- och 

säkerhetsrutiner inte minns var uppsamlingsplatsen är vid en eventuell brand. Av tio 
försökspersoner har tre svarat rätt på frågan om uppsamlingsplatserna. Detta går i linje med det 
Wood et al. (2012) menar är essentiellt för att skapa framgångsrik riskkommunikation, nämligen 
att riskkommunikation inte är något som enbart kan läras in under ett tillfälle på ett sätt, som vid 
inlärningen i denna studie som skedde vid enbart ett tillfälle. Wood et al. (2012) menar bland 
annat att riskkommunikation skall ges från olika källor, upprepas flera gånger och gärna 
observeras från andra som förbereder sig för risker. Det är intressant att enbart tre av tio svarade 
rätt på frågan om uppsamlingsplatserna, eftersom att flera av försökspersonerna har studerat och 
vistats i de byggnaderna i mer än tre år. Ebbinghaus teori anger att efter fem dagar kommer 
individer ihåg 20 % av det inlärda materialet om det gäller nonsensstavelser. Det skulle kunna 
stämma med mina resultat. Det går dock inte att veta hur mycket försökspersonerna glömt och 
hur mycket som aldrig lagrades i minnet eftersom inget kunskapstest gjordes direkt efter 

inlärningstillfället.  
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Ingen korrelation erhölls mellan mental arbetsbelastning mätt med EEG och NASA-TLX. Detta 
kan förklaras med risken att individer inte kan skatta sin mentala arbetsbelastning på ett trovärdigt 
eller träffsäkert sätt med NASA-TLX (So et al., 2017; Bustamante & Spain, 2008). Variation 
mellan försökspersonernas medelvärden för deras skattningar är problematisk. Risken med 
användning av NASA-TLX är att individer kan ha svårigheter att ge träffsäkra skattningar på 
enstaka frågor vilket kan ge ett snedvrider helhetsresultat. Att försökspersonerna har svårt att 
uppskatta sin mentala arbetsbelastning underminerar NASA-TLX då det är det metoden bygger 
på. Eftersom NASA-TLX är en subjektiv metod är resultatet också försökspersonernas subjektiva 
uppskattning, vilket även det kan vara intressant att mäta och jämföra med objektiva mätmetoder 
som EEG. Den subjektiva upplevelsen av hur mentalt ansträngande en uppgift är för en individ 
kan inte fås från mätning av mental arbetsbelastning med EEG. Metoderna skall kanske inte ställas 
mot varandra utan användas som komplement till varandra för att fånga olika sidor av människors 

mentala arbetsbelastning. EEG tar inte hänsyn till hur jobbigt försökspersonerna upplevde 
kunskapstestet, deras tidigare erfarenheter av att vara i mentalt belastande situationer eller 
stereotypa föreställningar om hur män och kvinnor bör vara. EEG mäter enbart den neurala 
aktiviteten, bortsett från viss risk för att störande faktorer som blinkningar, muskelspänningar 
eller andra kontamineringar kan påverka.  
 

I metoddiskussionen förs diskussion kring den genomförda studiens reliabilitet och validitet, 
förslag ges till fortsatt forskning inom ämnet och slutsatser presenteras.   
 
        
Till att börja med har ett större misstag skett i samband med den brådskande ändringen av planen 
för den interaktiva inlärningen. Tiderna för genomläsning kom att skilja mycket mellan 

grupperna. Passiva gruppen fick i vissa fall dubbelt så lång tid som interaktiva gruppens åtta 
minuter. Dessutom hann inte alla i interaktiva gruppen läsa klart dokumentet, något som de 
senare påtalade.  
 
Skattningen av mental arbetsbelastning (NASA-TLX) är subjektiv då den har ett inifrån-
perspektiv, medan mätningen med EEG är mer objektiv. Subjektiviteten, och därmed även 
resultatet från mätningen med NASA-TLX kan bland annat påverkas av försökspersonernas 
humör och om de har lyckats lista ut vad försöksledaren undersöker och vill ha ut av skattningen.  
 
Vid kunskapstestet, som kanske är den mest osäkra mätmetoden av de tre, spelar en rad faktorer 
in. När det i verkliga livet sker en olycka, som en brand eller gasutsläpp vid ett laboratorium, 
sker detta troligen inte genom att ett kunskapstest uppenbarar sig. Att testa mental 

arbetsbelastning vid sådana olyckor ter sig svårt av både praktiska och etiska anledningar. 
Försökspersonerna kan ha haft olika benägenheter att chansa och orka tänka efter för varje fråga, 
dessutom framkom det vid kunskapstestet att två av försökspersonerna har en begränsad mängd 
tidigare erfarenhet av vistelse i kemiteknik-laboratoriet. De båda uppgav att de inte mindes 
dokumentet Säkerhet vid kemiskt arbete, men det är rimligt att anta att deras tidigare erfarenhet 
ändå till viss grad påverkat resultatet.  
 
        

Intern validitet handlar om kontrollen över den oberoende variabeln och störfaktorer. Den 
interna validiteten hade kunnat förbättras genom att inkludera fler försökspersoner och ta bort 
fokus från den enskilda gruppens dynamik och förmåga att själv lära sig interaktivt. I och med 
att försökspersonerna i den interaktiva gruppen var beroende av varandra för att lära sig 
informationen finns det risk att den gruppens dynamik påverkat resultatet, till exempel att 
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gruppens sammanlagda engagemang mot uppgiften påverkat. Det är inte säkert att samma resultat 

skulle fås med en annan grupp med en annan gruppdynamik. Dagsformen hos försökspersonerna 
kan ha påverkat resultatet, speciellt med tanke på att interaktiva gruppens kunskapstest 
genomfördes en måndag då personer kanske är mer trötta och hängiga.  
 
        
Extern validitet, eller generaliserbarheten, för denna studie är låg. Det är svårt att generalisera 
resultatet då det behövs fler försökspersoner, gärna i varierande åldrar och från varierande 
bakgrunder. Studiens urval innehöll enbart 20 % kvinnor. Tre faktorer spelar varsin viktig roll i 
den externa validiteten. Till att börja med är det inlärnings- och testmaterial som har använts för 
denna studie det verkliga materialet som idag används av kemiteknik-laboratoriet för studenter 
och personal. Det är oklart hur pass länge och på vilket sätt genomläsning i nuläget sker för 
studenter och personal. För att förbättra den externa validiteten vore det fördelaktigt att testa ny 

personal och nya studenter i samband med inlärning av dessa brand- och säkerhetsrutiner. 
Mätningen skedde i ett förhållandevis kontrollerat rum i lugn och ro. I verkligheten när en 
olycka eller brand sker borde det vara ett rimligt antagande att situationen blir desto mer stressig. 
Den tredje faktorn är mätningen av prestationen som skedde genom ett kunskapstest. 
Försökspersonerna svarade på tolv kunskapsfrågor relaterade till brand- och säkerhetsrutinerna. 
Valet av frågor hade kunnat göras i samråd med personal som är ansvarig för kemiteknik-
laboratoriet för att öka den externa validiteten. Dessutom hade gärna fler frågor, kanske närmare 
hundra frågor, fått ställas till försökspersonerna för att få ett mer rättvisande resultat och högre 
reliabilitet hos kunskapsmåttet. 
 

Precis som Wood et al. (2012) menar bör mer forskning göras inom ämnet brandsäkerhet och 
riskkommunikation. Olyckor som sker sällan är av praktiska och etiska anledningar svåra att 

undersöka på ett rättvist sätt, men fortsatt uppmärksamhet bör ändå ges ämnet då konsekvenserna 
av riskerna kan vara katastrofala. Fler studier med liknande design som den som användes för 
denna studie bör utföras för att pröva denna studies resultat. De inlärningsmetoder som 
undersöktes i denna studie var interaktiv inlärning och passiv inlärning, fortsatt forskning bör 
även undersöka upplevelsebaserad inlärning. Studier där den ekologiska validiten ökas genom 
realism, exempelvis med fiktiva brandlarm bör komplettera de stillsamma laboratoriestudierna.  
 

• För denna studie hade interaktiv inlärning inga tydliga fördelar jämfört med passiv 
inlärning, varken i mental arbetsbelastning mätt med EEG, NASA-TLX eller prestation 
genom ett kunskapstest.  
 

• Den mentala arbetsbelastningen mätt med EEG och NASA-TLX korrelerar inte. Detta 
kan bero på att det är oundvikligt att NASA-TLX och EEG inte mäter samma saker.  

 

• Försökspersonerna har svårt att minnas flera viktiga delar från de brand- och 
säkerhetsrutiner de tidigare lärt sig. Speciellt anmärkningsvärt är att flera försökspersoner 
inte minns var uppsamlingsplatserna för brand är.  
 

• Den mentala arbetsbelastningen stiger inte nödvändigtvis med ökande svårighetsgrad på 
uppgifterna, något som kan bero på att försökspersonerna ger upp inför svåra frågor.  
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För att spara plats presenteras fråga 2-12 skriftligt: 
 
2. Vad är ”KemRisk” för någonting? 
3. Om du har kontaktlinser på dig, vad ska du då tänka på gällande ögonskydd? 
4. Ska skyddshandskar alltid bäras? 
5. Vad är ”MSDS” för någonting? 
6. Varför får inte ojordad elektrisk utrustning användas? 
7. Vad är ”SIV-regeln”? 



 

 

 

 

8. Hur många liter brandfarlig vätska får högst förvaras i ett buffertförråd på skolan? (svara i 

liter) 
9. Hur många liter brandfarlig vätska får sammanlagt finnas framme i labblokaler? 
10. Vilket ord saknas: VARNA – RÄDDA – LARMA - ?? – STÄNG 
11. Vanligt glas går sönder vid ? antal grader Celsius? (svara med ett gradantal) 
12. Var är uppsamlingsplatserna för C-huset och F-huset?  
 

 

 



 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Vill du medverka på ett inlärningsexperiment som försöksperson och få testa på att använda 
EEG (Elektroencefalografi)? Får jag låna en liten stund av din tid? Då kan du vara perfekt för 
att delta som försöksperson i ett minnesexperiment!   
 

 
Jag heter Stina Holmbom Ryytty och skriver just nu mitt examensarbete i psykologi. För att 
kunna utföra mitt experiment söker jag nu tio försökspersoner som kan bidra med sin hjärna 
och en liten stund av sin tid.  
Kort information om experimentet: 

• Tidsåtgång: 2 tillfällen, total tidsåtgång 40 minuter till 1,5 timme (beroende på hur 

snabbt det går att montera EEG:t) 

• Experimentet sker med EEG-utrustning som mäter hjärnans signaler med syftet att 

undersöka hur den mentala arbetsbelastningen förändras av olika metoder för inlärning. 

• Håret kan efter mätning med EEG bli något kladdigt, inte väldigt, men lite grann ☺ 

• Efter medverkan i experimentet garanteras samtliga försökspersoner konfidentialitet. 

Experimentet sker i enlighet med de forskningsetiska rekommendationer och riktlinjer 

som nämns av Vetenskapsrådet och American Psychological Association. 

 
Experimentet äger rum under två tillfällen med fem dagars mellanrum. Det första momentet 

sker i grupper om fem försökspersoner och det andra enskilt. Du tillhör antingen grupp A eller 
B, vad som passar dig bäst.  
 
Grupp A  
Första momentet: fredag 4:e maj, kl 10.00- ca 11.00 
Andra momentet: onsdag 9:e maj -> välj en av tiderna för grupp A 
 
Grupp B 
Första momentet: onsdag 9:e maj, kl 10.00- ca 11.00 
Andra momentet: måndag 14:e maj -> välj en av tiderna för grupp B 
 
 
Om du vill delta på experimentet kommer påminnelse-sms skickas en dag 

innan och en timme innan både första och andra momentet.  
 

 
Plats: A3550, DEPICT-labb. Skyltar kommer sättas upp för att 
underlätta.  
 

 
På grund av experimentets utformning måste alla av nedanstående 
punkter vara uppfyllda: 

• Student på Ltu 

• Boende i eller i närheten av Luleå 

• Skriv- och läskunnig i svenska och engelska 



 

 

 

 

• Kunna medverka på både momenten 

• Vid andra momentet skall håret vara rent (tvättat kvällen innan) och inga produkter 

skall finnas i håret (torrschampo, hårspray, vax). OBS mycket viktigt! 

 

  
Stina Holmbom Ryytty, försöksledare, stiryy-2@student.ltu.se, 076-777 30 38 
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Försöksledare: 
Stina Holmbom Ryytty 
stiryy-2@student.ltu.se 
 

Handledare: 
Peter Bengtsson 
peter.bengtsson@ltu.se 
Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå 
 

 
Syftet med experimentet är att undersöka vilken påverkan inlärningsmetoder för brand- och 
säkerhetsrutiner har på mental arbetsbelastning. Experimentet äger rum under två tillfällen med 
fem dagars mellanrum. Det första momentet sker i grupper om fem försökspersoner och det 
andra momentet enskilt med EEG-mätning.   
 

Efter medverkan i experimentet garanteras samtliga försökspersoner konfidentialitet, det 
betyder att ingen annan än du och de andra försökspersonerna kommer veta att du medverkat i 
experimentet. Deltagandet i experimentet är helt frivilligt, du har rätt att vägra att delta, 
avbryta experimentet och dra tillbaka din medverkan vid vilket tillfälle som helst och du 
behöver inte berätta varför du drar tillbaka din medverkan. Du meddelar avhopp i 
experimentet genom att skicka ett mail eller muntligt meddela att du vill dra tillbaka din 
medverkan i experimentet. Experimentet sker i enlighet med de forskningsetiska 
rekommendationer och riktlinjer som nämns av Vetenskapsrådet och American Psychological 
Association. 
 
Experimentet tar ungefär totalt 20 minuter till 1,5 timme beroende på hur snabbt det går att 
montera EEG:t (beror på hur mycket hår du har osv.) 

 
Tusen tack för att du ställer upp som försöksperson! 
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1. Jag samtycker till att delta i följande experiment. Ja har läst informationshäftet för 

studien. Jag förstår vad min roll kommer vara i studien och alla mina frågor har blivit 
besvarade.  
 

2. Jag förstår att jag kan dra mig ur experimentet vid vilket tillfälle som helst, utan att ange 
orsak. Det kan ske både via att muntligt meddela avhopp eller via mail. 

 
3. Jag har blivit informerad om att den information jag delar med mig av i experimentet 

kommer behandlas konfidentiellt.  
 

4. Jag får ställa frågor vid vilket tillfälle som helst i experimentet.  

 
5. Jag har fått en kopia av denna blankett och informationspapper.  

 

 
JA, jag samtycker till medverkan i experimentet (kryssa i rutan) 
 

 
NAMN, texta gärna förnamn och efternamn                  UNDERSKRIFT 
 
_____________________________                           _______________________________ 
 
 

 
DATUM                                                                          
 
_______________________________                           
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Dina personuppgifter kommer ej att kunna utläsas ur den färdiga rapporten och behandlas på 
ett konfidentiellt sätt. Kontaktuppgifterna är enbart till för påminnelser inför experimentet.  
 

 
TELEFONNUMMER                                                  MAILADRESS 
 
______________________________                         _______________________________ 
 
 
 
 
 
 


