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Syfte och bakgrund: 
Syftet med denna studie var att analysera målinriktade armrörelser ur ett utvecklingsperspektiv med 
särskilt fokus på hur rörelsens precision och tidsmässiga aspekter påverkas av visuell information 
under rörelsen. De bakomliggande mekanismerna för sensorimotoriska störningar hos barn som 
kommer till uttryck som en bristande öga-handkoordination är praktiskt taget okända. En utvidgad 
kunskap om hur kontrollen av målinriktade armrörelser utvecklas normalt under barndomen och hur 
visuell och proprioceptiv information påverkar rörelsen kan förhoppningsvis ge underlag för nya 
hypoteser för forskning och hur interventioner i habiliterande syfte kan utformas för barn med 
funktionsstörningar.   
 
Metod: 
Studien involverade 125 barn i åldrarna 5-9 år, med jämn könsfördelning och 23-29 barn i varje 
åldersgrupp. Barnen var födda med normal födelsevikt och hade ingen känd diagnos som påverkade 
det motoriska systemet. Försökspersonerna använde en datormus på digitaliseringsbord för att föra en 
muspekare på en dataskärm mot en målcirkel. Varje barn utförde 30 rörelser med varje hand; 15 med 
muspekaren synlig och 15 med muspekaren osynlig. Som mått på precision och tidsmässiga aspekter 
beräknades rörelselängd, rörelsetid, maximal acceleration, maximal hastighet samt tid till maximal 
acceleration respektive maximal hastighet. När rörelsen utfördes utan visuell återkoppling 
analyserades också det absoluta riktningsfelet, absoluta längdfelet samt absolut fel. 
Skillnader mellan grupper analyserades med repeated measures ANOVOR med ålder, kön, hand 
dominans och visuell feedback som oberoende faktorer. Signifikansnivån var p<0.05. 
 
Resultat: 
Rörelsens precision visade en tydlig förbättring med ökad ålder särskilt när visuell återkoppling 
saknades. De  äldre barnen hade större förmåga att förutsäga rörelsens längd medan förmågan att 
utföra rörelsen i rätt riktning inte skiljde sig åt mellan åldrar. 
Hastighetsvariabler påverkades också av ålder. Både med och utan visuell återkoppling utförde de 
yngre barnen rörelserna under längre tid samtidigt som de hade högre värden på maximal acceleration 
och hastighet. De hade med andra ord ett ryckigare rörelseutförande. En mycket tydlig skillnad var 
också att äldre barn hade en mindre variabilitet i både precision och hastighet oavsett om de såg 
rörelsen eller inte. Några skillnader i pojkar och flickors sätt att utföra rörelserna kunde inte ses, inte 
heller skillnader beroende på handdominans. 
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