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Abstrakt
Syfte med föreliggande uppsats var att utreda inlärningens effekt på
öppet-fält aktiviteten hos 3 – 5–åriga barn, som befann sig vid tre olika
förskolor i Dalarnas län. Undersökningsgruppen bestod av 19 barn och
kontrollgruppen av 6. Sammanlagt 13 flickor och 12 pojkar deltog i
experimentet. Barnen tilläts lära sig två olika uppgifter, en visuell
minnesuppgift kallad ”memory” och en spatial uppgift i form av en
bilbyggsats. Före, mellan och efter inlärningsuppgifterna fick barnen i
undersökningsgruppen röra sig fritt på ett 18-rutigt öppet fält. De 6
barnen i kontrollgruppen rörde sig endast på fältet utan inlärning.
Barnens tid för inlärning av uppgifterna registrerades samt deras
spontana motoriska aktivitet och väggsökningsbeteende observerades.
Resultatet visade att tiden för inlärningsuppgifterna minskade i
allmänhet vid de olika inlärningstillfällena. Den visuella
minnesuppgiften ökade barnens spontana öppet-fält aktivitet och
minskade deras väggsökningsbeteende mera än den spatiala
inlärningsuppgiften.
Nyckelord: förskolebarn, inlärning, öppet fält aktivitet, minne,
tigmotaxis.
Abstract
The purpose of this study was to analyze the impact of learning on
open-field activity among pre-school children varying from 3 to 5
years old. Altogether 25 children, 13 girls and 12 boys, entered the test
from three different preschools in Dalarna. Six of these children
represented the control group. The children were asked to learn 2
tasks, 1 visual memory task and 1 spatial constructing-kit task. Before,
between and after the tasks, the children were allowed to move freely
in the open field. The control group did not solve any learning tasks
and only entered the open field, which was divided into 18 equally
large squares, where the children’s activities were observed. The
children’s learning times as well as their spontaneous open-field
activity and wall-seeking behaviour were registered. The result
showed as a general rule that the learning time was reduced between
each session. However, the visual memory task increased the
children’s spontaneous open-field behaviour more and decreased their
wall seeking to a greater extent than the spatial-construction learning
task.
Key words: pre-school children, learning, open-field activity, memory,
thigmotaxis
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Inlärning och minne
Minne inbegriper inkodning, förvaring och framtagning av information i hjärnan (Carlson,
Martin & Buskist, 2004). Inkodning är en aktiv central process, med vilken informationen kan
lagras viljestyrt i minnet för senare framtagning och användning. Även utan medveten
ansträngning inkodas en hel del information, som sedan lagras i minnet (Olson et al., 2007).
Återerinring sker när man hämtar den information som tidigare lagrats i minnet (Arâi, 2001;
Carlson et al., 2004). Ebbinghaus (Indiana.edu, 2007) upptäckte redan år 1885 glömskekurvan,
vilken utvisar att man glömmer mest under de första timmarna och dagarna efter inlärningen,
med andra ord förlorar man ur minnet ungefär 60 % av det tillägnade materialet. Efter cirka en
månad har man glömt ungefär 75 procent av det man lärt sig (Schacter, 2002). Engelkamp och
Zimmer (1995) samt Helstrup (2004) anser att involvering av motoriska element under
tillägningsprocessen befäster inlärningsuppgiften bättre. Däremot anser Knopf, Mack, Lenel
och Ferrante (2005) att den motoriska aktiveringen inte nödvändigtvis leder till bättre
minnesresultat. Emellertid, genom att repetera inlärningsstoffet kommer glömskekurvan av den
inkodade informationen inte att slutta neråt lika brant lika snabbt och man minns mera under en
längre tid (Cederqvist Aagaard, 1999).
Öppet-fält aktivitet
Det öppna fältet var ursprungligen en apparat konstruerad av Calvin Hall (1934) avsedd för
studium av emotionellt beteende hos möss. Man kunde med hjälp av denna anordning
registrera omkring 30 olika så kallade öppet-fält beteenden på subhuman nivå (Walsh &
Cummins, 1976). Speciellt användbart har det öppna fältet visat sig vara för
neuropsykologiska djurstudier (Archer, 1982; Archer, Ögren, Fuxe & Johansson, 1980; Archer,
Ögren, Ross & Johansson, 1981; Archer, Ögren, Johansson & Ross; 1982; Archer, Johansson
& Ross, 1984). Även spädbarns beteende har observerats på det öppna fältet (Rheingold &
Eckerman; 1969; 1970; Ross, Rheingold & Eckerman, 1972). Man studerade barnens
reaktioner i och på en ny omgivning samt effekten av separationen från modern (Rheingold &
Eckerman, 1970). Bland de öppna-fält beteenden som utforskats på subhuman nivå kan
nämnas djurs aktivitetsnivå, aggressivitet, risktagande och ängslighet (Prior, Schwegler,
Marashi & Sachser, 2003) samt modersbeteende (Ewalds-Kvist & Selander, 1997).
Väggsökningsbeteende
Väggsökningsbeteende eller tigmotaxis har observerats i det öppna fältet som ett mått på
emotionalitet eller ängslighet hos djur (Leppänen, Ewalds-Kvist & Selander, 2005; ). Detta
innebär att ju ängsligare eller skyggare en individ är, desto mera söker han/hon sig till väggen
och undviker att bevista mittpartiet av fältet (Leppänen, Ravaja & Ewalds-Kvist, 2005).
Anknytningen inlärning och öppet-fält aktivitet eller väggsökningsbeteende
På subhuman nivå har det konstaterats att det finns ett samband mellan inlärning och spontan
motorisk aktivitet. Inlärningen har befunnits modifiera aktiviteten, oftast så att den ökar
densamma (Kvist, 1985, Milkovic, Paunovic & Joffe, 1976; Mitani, Ando & Nagata, 1972).
Man vet även att det är viktigt att inte låta den motoriska aktiviteten vara okontrollerad, då man
studerar inlärning hos djur som kan röra sig fritt under tillägningsproceduren (Hargreaves, Cain
& Vanderwolf, 1990). Inlärningens effekt på den spontana motoriken kan varseblivas inte
enbart som en modifierad aktivitetsnivå utan uttrycks även i förändrat väggsökningsbeteende
(Hostetter & Thomas, 1967)
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Syfte
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om inlärningen hade effekt på den spontana
aktiviteten registrerad på ett öppet fält hos förskolebarn i åldern 3 till 5 år.
Frågeställning
Ökar den spontana oprovocerade aktiviteten (Jfr Munn, 1950) hos barn som bereds möjlighet
till inlärning av en viss uppgift jämfört med barnen i kontrollgruppen som ges tillfälle att röra
sig utan inlärning på fältet? Förändras barnens väggsökningsbeteende, som kan vara en
indikator på ängslighet under inlärningens gång (Leppänen & Ewalds-Kvist, 2005)? Finns det
könsskillnader i inlärning och spontan aktivitet eftersom det har antagits att pojkar är aktivare
än flickor (Langlo-Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002)?
Metod
Som Undersökningsdeltagarna (Udd) valdes förskolebarn i åldern tre till fem år varav 12
pojkar och 13 flickor (n=25) eftersom dessa förmår att utforska sin omvärld (Cdc.gov, 2005)
och utvecklat förmågan att samordna sinnesstimuli från rörelser syn och hörsel samt förmår
koncentrera sig på en uppgift (Langlo-Jagtøien et al., 2002). Vidare kan barnen hoppa, springa
och klättra samt förstå skillnader i olika leksakers funktioner (Mamashealth, 2007). Barnens
föräldrar meddelades per anslag att ett experiment företogs och att de kunde neka till sitt barns
medverkan. Ingen förälder motsatte sig sitt barns medverkan. Även personalen på respektive
förskolor informerade föräldrarna om att en studie skulle utföras. Sex barn utgjorde en
kontrollgrupp som enbart rörde sig på det öppna fältet, medan de övriga 19 även fick lösa två
inlärningsuppgifter. Barnen i undersökningsgruppen observerades på respektive förskola och
kontrollgruppen iakttogs på olika platser i Dalarnas län, tre hemma hos barnen och tre hemma
hos ena försöksledaren, där ett särskilt experimentrum stod till förfogande. Ett
bekvämlighetsurval användes så att barn som fanns tillgängliga på avdelningarna vid vissa
utsatta datum deltog i experimentet. Barnen i kontrollgruppen rekryterades på annat håll i
samma landskap. Alla deltagare hade skandinaviskt ursprung och fyra barn var tvåspråkiga och
talade förutom svenska även finska. Barnens medelålder var 4,3 år (SD 0,79). Flickornas
medelålder var 4 år, 3 månader och ungefär 18 dagar (SD 0,80). Pojkarnas medelålder var 4 år,
4 månader och ungefär 24 dagar (SD 0,77).
Material
Inlärningsuppgifterna bestod av ett minnesspel ”Memory”(Appendix B, bild B1) och en bil
(Appendix B bild B2) som går att plocka isär och ihop (Appendix C, bild C1). Memoryspelet
bestod av 16 laminerade bilder i par med fotografier på djur, två olika hundraser, en brun och
en vit häst samt fyra katter, en svart, en brunmaskad, en bruntigré och en rödspottad. En
pilotstudie utfördes på tre barn som ej deltog i studien, för att testa tiden för 8 par (16 bilder)
för utförandet av minnesuppgiften. Bilderna var färgfotografier med guldfärgad baksida av
presentpapper. Bildstorleken var 105 mm x 111 mm, fotografierna fotograferades av Josefina
Stenqvist, som äger rätt att använda bilderna i detta syfte. För fotoredigering och ändring av
bildernas format användes Adobe photoshop 7.0.
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Kameran som användes, var en spegelreflexkamera av märket Pentax IstDS. Bilen var en
pedagogisk leksak innehållande 12 delar; tre chassiedelar, fyra hjul, ett genomskinligt tak och
fyra plastfigurer med passform till mittendelen av chassiet. Materialet på bilen var bok och
färgen på plastdetaljerna var grön, gummidäcken var gröna med silverfärgade fälgar. Bilen är
tillverkad av Automoblox Company. US Patent 6, 595, 824 B2. Additional US and
International Patents Pending. Design by CALELLO. Chassi nr: CA2T955B3HG009148.
Storlek: 21 cm lång, 11 cm bred och 9 cm hög (Appendix C, bild C1)
Det öppna fältet bestod av rummets golvyta som indelades i 18 rutor (6 x 3 rutor) vilket
gjordes med svart isoleringstejp och rutornas storlek anpassades efter rummets storlek
(Figur 1).

Figur 1. Öppet fält med 18 lika stora markerade rutor, varav 4 utgjorde inner- och 14 ytterrutor

Avdelning 1, hade ett rum som var 4150 mm x 4480 mm varav 1500 mm x 1000 mm var
inlärningsområde och öppna fältet mätte 2650 mm x 3480 mm. Väggarna var vita, golvet var
parkett. Rummet hade tre fönster och en dörr. I rummet fanns ett större bord, ett litet bord och
tre pallar. Belysningen var lysrör liknande dagsljus. I rummet hördes ljud från
ventilationstrummor.
Avdelning 2, hade ett rum som var 6650 mm x 7390 mm som delades av i två delar med en
befintlig rumsavdelare av tyg som var upphängd i en vajer. Inlärningsrummets storlek blev
efter delningen 3850 mm x 3790 mm och öppna fältet blev 2800 mm x 3600 mm. Väggarna
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var ljusblåa med bröstpanel, inlärningsområdet hade en soffa, ett bord, tre stolar, en byrå och
fyra garderober och vid bordet fanns ett fönster. Öppna fältet hade tre fönster, en bokhylla, en
bokhylla på väggen och leksaker i bokhyllan. Golvet var av beige linoleum.
Avdelning 3, hade två separata rum varav inlärningsrummet var 3830 mm x 2400 mm.
Väggarna i inlärningsrummet var rosa, i rummet fanns en dörr och ett fönster och
golvmaterialet var av beige linoleum. Möbler som fanns i rummet var en hylla, två stolar, två
docksängar, en soffa, ett bord, en byrå, en matta, kuddar och väggkrokar. Ljuset bestod av
dagsljus från fönstret. Öppna fältet var 2890 mm x 3270 mm, väggarna var vita och det fanns
två vägghyllor samt två garderober. Golvmaterialet var av beige linoleum. Ljuset var dagsljus
från rummets fönster.
Avdelning 4 hade två separata rum, varav inlärningsrummet var 2000 mm x 3000 mm.
Väggarna var av ljusbrun träpanel och golvmaterialet var brunt trägolv. I rummet fanns två
dörrar och två fönster. Möbler som fanns i rummet var ett bord och fyra stolar. Ljuset var
glödlampsljus. Öppna fältet var 2500 mm x 2500 mm med ljusbrun träpanel på väggarna,
golvmaterial var brun parkett. Möbler som fanns i rummet var en tresittssoffa, en stol, en byrå
och ett trumset. I rummet fanns en dörr och ett fönster. Ljud som hördes var gitarrspel.
Kontrollgruppens öppet fält installerades i två rum. Rum 1 var 3650 mm x 3910 mm stort,
golvmaterialet var av trä och väggarna var vita. I rummet fanns tre fönster och fem dörrar. I
rummet var ett skrivbord, ett elektriskt piano, två stolar, två skåp, en TV-bänk och en TV.
Ljuset var dagsljus och halogenljus. Rum 2 var 2500mm x 2500 mm, golvmaterialet var
parkett och väggarna var vita och ljusblåa. I rummet fanns tre fönster och tre dörrar. Möbler
som fanns var ett elektriskt piano, en julgran, en kattmöbel samt en stol. Ljuset var
glödlampsljus.
Procedur
Kontakt togs med tre kommuners rektorsområden i Dalarnas län där tre förskolor svarade och
blev tillgängliga för studien. Föräldrarna till barnen på respektive avdelningar informerades om
experimentet och tillfrågades via ett brev om barnen tilläts delta i observationerna (Appendix
A). Barnens deltagande i studien var frivilligt och alla resultat har kodats för att barnen ska
förbli anonyma. Föräldrar och barn har erbjudits att ta del av resultatet som kommer att skickas
till respektive förskolor och till kontrollgruppens föräldrar.
Inlärning.
Efter vistelsen på öppna fältet fick barnen utföra en inlärningsuppgift. Innan barnen började
med att sätta ihop bildelarna fick de veta att delarna kunde byggas ihop, men inte vad det
skulle bli av delarna. Vid memoryuppgiften fick barnen veta att de skulle hitta två lika bilder
tills alla bildpar var hittade och att barnet skulle spela minnesspelet ensamt. Vid första
observationstillfället började barnen med bilen, vid andra observationstillfället började de med
memory-spelet och vid tredje observationstillfället började de med bilen igen. Tid togs i
sekunder för hur länge barnen behövde för att lösa respektive uppgift. Båda försöksledarna tog
tid under dag 1, där man vid olika tider antecknade ett medeltal. Under dag 2 och 14 turades
försöksledarna om vid tidtagningen. Som tidtagarur användes två mobiltelefoner, Nokia modell
6125 och Nokia modell 6131.
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Efter att den första inlärningsuppgiften var klar fick barnet gå på öppna fältet igen och
rörelsemönstren registrerades. Efter två minuter på det öppna fältet fick barnet lära sig den
andra inlärningsuppgiften och tid togs för detta. När inlärningsuppgiften var klar gick barnet ut
på det öppna fältet igen under två minuters tid och rörelsemönstren registrerades. Under tiden
för inlärning och registrering av rörelser fanns endast barnet och försöksledaren i rummet.
Efter att barnen varit ute på det öppna fältet 3 x 2 minuter avslutades observationen och barnet
fick välja ett laminerat kort (Fotograf Josefina Stenqvist) med djurmotiv som tack för
deltagandet.
Öppet fält aktivitet
Observationen inleddes med att ett barn åt gången fick gå på det öppna fältet under två
minuters tid. Innan barnen gick på öppna fältet, fick de instruktioner om att de fick röra sig fritt
på fältet och att det fanns en lekuppgift efter tiden på det öppna fältet. Förskolebarnen fick
följaktligen röra sig oprovocerat fritt, utan yttre påverkan på det öppna fältet (Jfr Munn, 1950;
Lagerspetz, Kvist & Lagerspetz 1980). När barnen exempelvis hoppade, gick eller skuttade på
det öppna fältet registrerades dessa spontana rörelser. När barnet befann sig på det öppna fältet
registrerades förflyttningar mellan rutorna och rörelsesättet (Appendix D). Om exempelvis
barnet gick, hoppade eller sprang, antecknades detta på en särskild blankett.
Väggsökningsbeteende eller tigmotaxis
Väggsökningsbeteende eller tigmotaxis anges med en kvot, som betecknar en individs tendens
att söka sig till det öppna fältets perifera enheter men betyder inte nödvändigtvis att man har
kontakt med väggen. Fyra innerrutor och 14 ytterrutor utgjorde det öppna fältet.
Väggsökningskvoten uträknades genom att man dividerade antalet besökta innerrutor med det
totala antalet rutor som besökts under en två minuters period (jfr Leppänen & Ewalds-Kvist,
2005; Valle, 1970). Med andra ord, ju mindre kvoten är desto större benägenhet har individen
att hålla sig nära väggen. Väggsökningskvoten sträcker sig från 0,00 till 1,00.
Statistiska beräkningar
Studien är en kvantitativ och experimentell observationsstudie. Beroende och oberoende
variansanalys respektive beroende eller oberoende t-test (ensidiga test då hypotesen ansågs
vara riktad) eller Tukeys HSD post hoc test användes då materialet ansågs uppfylla kraven för
normalfördelning. Då icke-parametriska test ansågs befogade räknades Kruskal-Wallis
variansanalys och Mann-Whitneys U-test. Vid data-bearbetningen användes MINITAB
Student Version 14 for Windows, Microsoft Excel och kalkylatorer enligt följande:
http://www.graphpad.com/quickcalcs/index.cfm; <http://www.physics.csbsju.edu/stats/
anova.html>; <http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html>. Kontrollräkning gjordes vid
somliga tillfällen med både parametriska och icke-parametriska test för att se om resultaten var
likvärdiga. Vid avsaknad av värde substituerades det med medelvärdet för gruppen. Även chitvå användes. Vid uträkning av väggsökningskvoter ersattes av tekniska skäl 0,00 med 0,01.
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Resultat
Inlärning
Inlärningsresultatet visade att av de två inlärningsuppgifterna som krävde antingen visuellt
eller spatialt minne, lärde sig barnen den spatiala uppgiften snabbare, men sammanfogningen
av bilen glömdes även snabbare vid kontroll av inlärningsresultatet två veckor senare (figur 2).
Emellertid, vad beträffar inlärningen av den visuella minnesuppgiften ”memory” visade det
sig att barnen hade förbättrat sina resultat ännu två veckor efter det andra inlärningstillfället
(figur 3). De båda inlärningsuppgifterna skiljde sig signifikant åt beträffande tid i sekunder vid
inlärningstillfälle 2 (figur 4). Beträffande könsskillnader i inlärning visade det sig att pojkarna
befanns ha en tendens att hopfoga bilen snabbare än flickorna (figur 5).

Spatial inlärningsuppgift
Tid isekunder
250
222
200
171
150
109
100

50

0
1

2

3

Tillfälle

Figur 2. Det fanns en signifikant skillnad i inlärningstid (sek.),
(F[2,56]=4.822, p=0,0139) mellan de tre observationstillfällena för
spatial uppgift, det vill säga sammanfogning av bil (Bilaga 1)
Skillnaden befanns vara signifikant mellan tillfälle 1 och 2
(t[18]=2,722, p=0,007; Tukeys HSD, M1 > M2, p< 0.05). Två veckor
senare tog sammanfogningen av bilen signifikant längre tid
(t[18]=1,790, p=0.045).
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Inlärning av "Memory"

Tid isekunder
300
259
250

211
200

184

Figur 3. Mellan observationstillfällena för
”Memory” minnesuppgift (Bilaga 2) fanns
en signifikant skillnad i inlärningstid
(sek.), (F[2,56]=3.211, p=0,052). Mellan
observationstillfälle 1 och 3 (dag 1 & dag
14) fanns en signifikant skillnad i
inlärningstid i sekunder (t[18]=2,3401,
p=0,031), vilket innebar att barnen
förbättrade sina inlärningsresultat ännu
efter två veckors tid.
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Tillfälle

400

Tid i sekunder

350
300
250
Bil

200

Memory

150
100
50

Figur 4. Medelvärden (sek.) för
inlärningsuppgifterna bil och
”Memory” vid de tre olika
tillfällena för undersökningsgruppen. Vid tillfälle 2 skilde
sig
inlärningsuppgifterna
signifikant i tid från varandra
(t[18]=5,123, p=0,0001).

0
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Tillfälle
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Tid i sekunder
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Pojkar
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Flickor
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Tillfälle
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Figur 5 . Med hjälp av ANOVA
befanns pojkarna visa en tendens
att hopfoga bilen snabbare än
fickorna (F[5,56]= 1.917, p=
0,055
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Spontan motorisk aktivitet
När undersökningsgruppens resultat jämfördes med kontrollgruppens resultat i antalet
förflyttningar på det öppna fältet mellan observationstillfälle 1 och observationstillfälle 2,
visade det sig att de barn som lärt sig de båda uppgifterna rörde sig mer än de barn som inte
lärt sig något (figur 6).

Figur 6. Skillnaden mellan undersökningsgruppens (Udd:s) och
kontrollgruppens förflyttningar över rutorna på det öppna fältet
uträknat på medeltalen för 6 tillfällen var signifikant (t[19] = 2.029, p
= 0,035 ; U = 51, p = 0.033, ensidigt). Räknat på enskilda värden var
skillnaden mellan Udd och kontroller signifikant vid tillfälle 4, det vill
säga dag 3, tillfälle 1 (dag 1, tillfälle 1, 2, 3. Dag 3, tillfälle 4, 5, 6),
(U=37,5, p=0,0173; t [23]=1,528, p = 0,07).

Figur 7. Vid observationsdag 1 fanns en signifikant skillnad i spontan motorisk aktivitet hos
Udd på öppna fältet mellan ”före” inlärning och ”efter” av minnesuppgiften (F[3,75]=2, 766,
p=0,051; t [18]=1, 990, p = 0,031).
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När den spontana motoriska aktiviteten hos Udd delades upp i mindre beteenden
såsom ”går vanligt, springer och hoppar”, visade det sig att det fanns en skillnad
mellan dessa beteenden (χ2[4]= 8.431, p= 0.035, ensidigt) så att barnen gick
mest vanligt, vilket innebar att de inte småsprang eller hoppade.

två, före och efter in

Figur 8. Skillnaden mellan
pojkars och flickors förflyttningar
över öppet-fält rutor räknat på
medeltalen för 9 tillfällen var
signifikant (t[16]=3.610, p =
0.002). Räknat på barnens
individuella
värden
befanns
pojkarna förflytta sig mera vid
tillfälle 2 (p= 0,003), 3 (p=
0.006), 4 (p= 0.073), 6 (p= 0.051)
och 8 (p= 0.046).

fall vid observationstillfälle ett, före och efter inlärningsuppgift bilen samt observationstillfälle
Beträffande könsskillnader i spontan motorisk aktivitet, det vill säga förflyttningar över öppet
fält rutor visade det sig att pojkarna var signifikant aktivare än flickorna (figur 8).
Väggsökningsbeteende
Tigmotaxis/väggsökningsbeteende förändrades från inlärningstillfälle till inlärningstillfälle så
att barnen blev mindre väggsökande över tid (tabell 1).
Tabell 1
Kvotmedelvärden indikerande väggsökningsbeteende på öppna fältet (n=25)
Tillfälle 11
Tillfälle 2
Tillfälle 3
F

M

E

Udd2 0,173 0,22
Ktrl 0,28 0,38
1

0,25
0,28

F

M

E

F

M

E

0,23
0,35

0,29
0,49

0,30
0,38

0,22
-

0,29
-

0,39
-

F=före uppgift, M=mellan uppgift E=Efter uppgift.
Udd=undersökningsgrupp, Ktrl=kontrollgrupp.
3
Ju lägre kvot desto längre mot väggen rör sig barnet.
2
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Udd rörde sig mera i mitten av fältet efter ökat antal inlärningstillfällen. Det fanns en
signifikant skillnad mellan alla 3 observationstillfällen för Udd före (F) och efter (E) =
F[2,56]=5, 89, p=0,000. Däremot fanns det inga signifikanser för kontrollgruppen. Vid tillfälle
1 mellan F och E var t(18) =1.61, p= 0,063, det vill säga det fanns en tendens till signifikans
mellan dessa observationer. Vid tillfälle 2 mellan F och E var t(18)= 2,46, p= 0,017 och vid
tillfälle 3 mellan F och E var t(18)= 3.05, p= 0.004. Mellan Udd:s alla E var F[2,56]= 4,98, p=
0,005. Signifikansen låg mellan tillfälle 1 E och 3 E, t(18)=2,90, p = 0,005 (Figur 9).

Figur 9. Flickornas och pojkarnas (n=19) väggsökningsbeteende under experimentet. Flickorna
tenderade att undvika det öppna fältets mittrutor om de lämnades i fred under en tvåveckors period.
( 0= väggen, 1=mitten av öppet fältet; F= före, M= mellan och E= efter inlärningstillfället).

Med beaktandet av genusaspekten i väggsökningsbeteendet kan man konstatera att det fanns en
skillnad mellan pojkar och flickor i benägenheten att undvika rummets mitt under
observationerna (F[16,161]=1,86, p=0,029). Flickorna påvisade en signifikant förändring över
tid i väggsökningsbeteendet från det första till det sista tillfället (t(9)=2,37, p = 0,042). Vidare,
verkade flickorna vara mera väggsökande i början av experimentet men rörde sig mera på
fältmitten från gång till gång under de två första inlärningstillfällena. Emellertid, efter två
veckors paus före minnestestet återgick flickorna till att bli mera väggsökande för att efter
tillfälle 3 igen vistas signifikant mera i mitten av rummet (t(9)=3,04, p = 0,014). Även en
skillnad fanns hos flickorna vid tillfälle 3 mellan före och efter inlärning (t(9)=2,56, p = 0,031),
(Figur 9).
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Pojkarna höll sig på en jämn nivå i sitt väggsökningsbeteende under undersökningstillfällena,
för att sedan under sista tillfället på det öppna fältet bli mindre väggsökande. Emellertid
uppvisade även pojkarna en signifikant skillnad mellan första och sista tillfället
(t(8)=5,67=5,76, p = 0,000) på fältet. Även hos pojkarna kunde man se en skillnad mellan före
och efter inlärning vid tillfälle 3 (t(8)=2,77, p = 0,024), (Figur 9).

Diskussion
Huvudresultat
I föreliggande arbete behandlades problemet huruvida den spontana motoriska aktiviteten (jfr
Munn, 1950), som befunnits öka efter inlärning på subhuman nivå (Kvist, 1985; Milkovic,
Paunovic & Joffe, 1976; Mitani, Ando & Nagata, 1972), även ökar hos förskolebarn som
bereds möjlighet till inlärning av en viss uppgift. Barnen jämfördes med småttingar i en
kontrollgrupp, som fick röra sig på det öppna fältet utan att detta hade föregåtts av tillägningen
av en viss uppgift. Resultatet visade att undersökningsgruppens 3 -5 åringar, som inlärts två
uppgifter var mera aktiva i anslutning till tillägningsprocessen, än kontrollgruppen var på
fältet. Även om man tidigare studerat spädbarn på det öppna fältet har man ej förut påvisat
inlärningens effekt på den spontana aktiviteten inom denna typ av testområde på human nivå
(Jfr Rheingold & Eckerman; 1969; 1970; Ross, Rheingold & Eckerman, 1972).
Inlärningen av den spatiala uppgiften, det vill säga hopfogningen av bilen, tog längre tid än
inlärningen av den visuella minnesuppgiften ”Memory” men glömdes också fortare, i motsats
till tidigare forskning, som gör gällande att en uppgift som involverar motoriska element,
befästes bättre i minnet
(Zimmer, 1995; Helstrup, 2004). Icke desto mindre, i enlighet med
fynd av Knopf, Mack, Lenel och Ferrante (2005) resulterade den motoriska aktiveringen i den
spatiala uppgiften inte i föreliggande arbete till ett bättre minnesresultat (jfr Indiana.edu, 2007).
Emellertid, vid sista tillfället då inlärningstiden för den spatiala uppgiften ökade, iakttogs
(skribenternas observation) att barnen bemästrade bilen så pass väl att de började plocka ihop
bilen på olika sätt, istället för att färdigställa den direkt. Tidigare forskning har funnit att pojkar
är överlägsna i spatiala uppgifter (t.ex. Geiger, 2005). Även i föreliggande arbete visade det
sig att det fanns en tendens för pojkarna att hopfoga bilen snabbare jämfört med flickorna. Det
oaktat anser Nordvik (1998) att typen av spatial uppgift är avgörande för eventuella
könsskillnader i inlärningen.
Beträffande den spontana motoriska aktiviteten registrerad i samband med inlärningsuppgifterna
uppvisas de tydligaste skillnaderna i barnens instinktiva fältaktivitet mellan före och efter
tillägningen, både då det gäller spatial och visuell uppgift. Särskilt den senare uppgiften gav
upphov till tydlig aktivitetsökning (Jfr Kvist, 1985). Ur ett genusperspektiv betraktat befanns
pojkarna vara aktivare än flickorna under hela experimentperioden i enlighet med ett fynd av
Langlo-Jagtøien et al. (2002). Barnens frekventaste rörelser på det öppna fältet var vanlig
promenad över de lika stora rutorna och promenaden förändrades under inlärningen gång, så att
väggsökningsbeteende minskade från den första till den sista fältobservationen. Detta fenomen
var speciellt tydligt hos flickorna, då däremot pojkarna uppvisade ett mera jämnt
väggsökningsbeteende över tid. Flickorna var mera känsliga för en längre paus i inlärningen och
återgick till att vara mera väggsökande efter ett uppehåll på två veckor för att sedan närma sig
fältets mittpartier igen. Väggsökningsbeteendet har traditionellt betraktats på subhuman nivå
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som en indikator på ängslighet (Jfr Leppänen & Ewalds-Kvist, 2005) och i detta beteende har
även könsskillnader observerats (Rose, Röhl, Schwegler, Hanke & Yilmazer-Hanke, 2006).
Emellertid kan en förändring i väggsökningsbeteendet bero på barnens tillvänjning eller
habituering till både försöksledare, inlärningsuppgifter och experimentmiljö. Barnen blev
därmed med tiden mindre ängsliga och rörde sig mera i mitten av fältet.

Metoddiskussion
Begränsningarna i föreliggande studie utgjordes bland andra av att tidpunkten för experimentet
inföll omkring jul. Detta gjorde det svårt att få tag på undersökningsdeltagare vilket gjorde
barngruppen mindre än den kunde ha varit en annan tid på året. Många förskolor höll på med
dagliga aktiviteter samt övade inför Lucia vilket försvårade genomförandet av experimentet.
Vidare var barn på avdelningarna sjuka eller frånvarande vid första testtillfället vilket gjorde att
de inte var användbara vid de senare testtillfällena heller. Dessutom hade förskolorna svårt att
undvara rum för studien, vilket medförde att tiden för observationerna vid förskolorna blev
relativt kort. När jullovet började, blev barnen lediga och därmed blev tiden knapp att lösa
tillgången till lokaler samt att hitta förskolor, som var villiga att delta i studien. En ytterligare
begränsning var att kontrollgruppen måste testas under särskilda tre gånger. Studiens styrka
ligger emellertid i att resultatet sträcker sig över språkgrupper och att barnens åldersspann
troligen inte störde inlärningsresultaten. Redan för ett fyrtal decennier sedan har forskare
fokuserat på spädbarns öppet-fält beteende (Jfr Rheingold & Eckerman; 1969; 1970; Ross,
Rheingold & Eckerman, 1972) i syfte att studera barnens reaktioner i och på en ny omgivning
samt effekten av separationen från modern (Rheingold & Eckerman, 1970). Barnen rörde sig
tidigare på det öppna fältet genom att krypa (Rheingold & Eckerman, 1969). Styrkan i
föreliggande studie ligger i att den företogs både för första gången på 3-5 åringar samt i
samband med inlärning. Barnen var över krypåldern och kunde gå, hoppa och springa. Hos
barnen sker före 3 års ålder en stark tillväxtprogression, men därefter är barnets tillväxtperiod
relativt stillastående fram till 6 års ålder (Jagtøien et al., 2002), vilket gjorde att nämnda
åldersgrupp var särskilt lämplig för undersökningen.

Förslag till fortsatt forskning
Experimentet kan replikeras med följande modifikationer: barn äldre än 6 år som befinner sig i
en starkare tillväxtperiod och kanske uppvisar fler motoriska rörelser i samband med inlärning
(Jfr Jagtøien et al., 2002) kan jämföras med barn i föreliggande åldersgrupp. Vidare kunde
barnen beredas inlärningsuppgifter utomhus som inbegriper kraftfulla motoriska element för att
kontrollera att individer faktiskt blir mindre aktiva av en uppgift som i sig kräver kraftig
aktivitet, i motsats till i föreliggande arbete då barnen blev mera spontant aktiva efter en passiv
visuell minnesuppgift. Ett experiment kan påverkas av försöksledarens förväntningar, även
egenskaper hos en försöksledare kan påverka resultaten. I föreliggande studie undveks detta
och man försökte ha ett så neutralt bemötande som möjligt. Därmed kan man vid vidare
forskning använda sig av en eller flera oberoende försöksledare som inte har någon speciell
vetskap om experimentet.
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Psykologisk relevans
Så tidigt som 1929 påvisade Tuttle och Dykshorn en positiv korrelation på 0.82 mellan djurens
förmåga att lära sig och att vara aktiva. Rundquist (1933) fann att hans aktiva råttstam gjorde
mindre inlärningsfel än hans inaktiva stam. Även Satinder (1968) påvisade en korrelation på
0.39 mellan flykt-undvikande inlärning och ambulering hos råttor. En del forskare (t.ex.
Messeri, Oliveri & Bovet, 1972) har föreslagit att inlärning och motorisk aktivitet har samma
genetiska grund men andra har avvikande åsikt på denna punkt (Tiplady, Killian & Mandel,
1976). Däremot fokuserar man på den genetiska grunden till de individuella skillnaderna i den
allmänna förmågan att lära sig, både hos djur och hos människor (Pomin, 2001). Denna
allmänna inlärningsförmåga eller g-faktorn korrelerar starkt med explorativ aktivitet (Matzel et
al., 2003). Föreliggande uppsats psykologiska relevans ligger i att den med en mycket enkel
metod registrerade hur inlärning förändrar spontan aktivitet och väggsökningsbeteende hos
barn. Om samma tolkning som på subhuman nivå gäller även här, kan man konstatera att
speciellt flickors ökade eller minskade ängslighet reflekterades i förändringar av
inlärningsrelaterat väggsökningsbeteende.
Konklusion
På basen av föreliggande resultat kan man konstatera att det existerade en inverkan av två
inlärningsuppgifter på spontan öppet-fält aktivitet och väggsökningsbeteende hos 3 – 5–åriga
förskolebarn barn. Den visuella minnesuppgiften ”memory” var mera aktiverande och mindre
provocerande till väggsökning än den spatiala uppgiften, som bestod av en bilbyggsats.
Kontrollgruppen saknade inlärningsuppgifter och var inte alls lika spontant aktiva under
observationstiden. För första gången har inlärningens förändrande effekt på förskolebarnets
spontana motoriska aktivitet och dess väggsökningsbeteende demonstrerats.
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Appendix A

HEJ ALLA FÖRÄLDRAR!
Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som skriver uppsats i
psykologi. Den kommer att handla om inlärningens effekt på motoriken
hos barn mellan 3-5 år. Vid tre tillfällen kommer vi att träffa era barn
och barnen lär genom att leka med olika leksaker och gör
en minnesuppgift (memory). Observationen kommer att vara ungefär 20
min vardera per gång och barn. Deltagandet är helt frivilligt och helt
anonymt där barnen kommer att uppfatta deltagandet som ett
lektillfälle. Om någon av Er föräldrar vill veta mer om vår studie eller
inte vill att ert barn ska delta, kan ni kontakta oss på nedanstående
telefonnummer eller e-mailadress.

Med vänliga hälsningar
Annica Lompolo, h05annlo@du.se
Tel: 0243-230 454 mobil 070-727 03 35
Josefina Stenqvist, knutsbo@gmail.comTel. 0240-641206 mobil 070468 92 99
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Appendix B

Bild B1. Memory. Exempelbild på memoryspelet, gjort av laminerade fotografier på djur med guldfärgad
baksida.

Bild B2. Tredimensionell bil, komplett.

Appendix C
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Bild C1. Tredimensionell bil, delar när bilen ej är sammansatt.
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Namn
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