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Griprörelsens strukturering 

 

Sammanfattning 

Skiljer sig utvecklingen av spädbarns förmåga att planera griprörelser mot ett 
objekt relativt att anpassa handen till objektets rotation? Nitton spädbarn i 
åldrarna 6 och 10 månader studerades. Spädbarnen grep mot en stav i rotation 
och deras griprörelser registrerades med hjälp av ett ProReflex system 
(Qualisys). Såväl handens hastighet fram mot staven som handens 
vridningshastighet beräknades och delades in i rörelseenheter bestående av en 
accelerationsfas och en inbromsningsfas. Resultatet visar att antalet enheter 
sjunker med ökande ålder för båda hastigheterna. Detta stämmer överens med 
tidigare resultat och tyder på att spädbarn ökar sin förmåga att planera sina 
griprörelser. Varje ny enhet är ytterligare en korrigering av griprörelsen. 
Förutom denna effekt av ålder påverkas handens hastighet fram mot objektet 
inte nämnvärt. Däremot påverkas handens vridningshastighet i flera avseenden 
av stavens rotationshastighet. Enheterna blir längre vid den högsta 
rotationshastigheten och även den maximala vridningshastigheten ökar vid den 
högsta rotationshastigheten. Detta tyder på att handens annalkande och handens 
vridning är koordinerade men samtidigt skilda. 



 
 

 

 

 

 



Griprörelsens strukturering 

 

Förord 

Att få möjligheten att göra en studie som denna med spädbarn och avancerad 
teknisk utrustning har varit en oförglömlig och lärorik upplevelse. Barn är 
fascinerande och de kan så mycket. Alla barn jag har haft nöjet att träffa under 
studiens gång har visat att till och med spädbarn är egna individer som har egna 
viljor och som dessutom är kapabla till mycket. 
 
I en experimentell studie som denna finns det många som är värda ett tack. 
Framför allt vill jag tacka min hängivna handledare Claes von Hofsten. Hans 
entusiasm och vägledning har varit en enorm tillgång. Jag vill också tacka Olga 
Kochukhova för hennes oumbärliga assistans vid försöken. Dessutom ett stort 
tack till hela spädbarnslabbsteamet vid Psykologiska institutionen, Uppsala 
universitet. Det har varit fantastiskt roligt att arbeta med er allihop. Jag vill 
också rikta ett tack till Jenny Löndahl för ett bra samarbete och opponering. 
 
Detta är viktig forskning och jag hoppas att spädbarnslabbet kan fortsätta sitt 
arbete att ge oss alla en bättre förståelse för hur barn fungerar och hur detta 
påverkar oss som vuxna. 
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Utveckling av spädbarns prediktiva förmåga att gripa en 

roterande stav: Griprörelsens strukturering 

Det är viktigt med prediktiv förmåga i olika handlingar. Ingen har tidigare 
studerat den  prediktiva förmågan i griprörelse på grund av ändringar i objektet 
rotation. 
 
Det är uppenbart att vuxna utnyttjar sin prediktiva förmåga till exempel genom 
att kunna predicera en bolls rörelse. Om inte detta var fallet skulle en jonglör 
aldrig kunna jonglera. Men hur är det med barn, kan de använda sig av 
predicering och när utvecklar de denna förmåga? 
 
För att vara effektiva måste handlingsplaner förutse olika tillstånd i omvärlden 
som händer medan handlingen utförs. Att fånga ett objekt i rörelse innebär att en 
plan över objektets rörelse och handens närmande mot objektet måste upprättas. 
Eftersom detta förlopp utvecklas under högst ett par sekunder måste griprörelsen 
styras av prediktivt beteende om objektets framtida position och rörelse för att 
resultera i en effektiv griprörelse (Hofsten et al., 1998). 
 

Grundläggande  

Om en griprörelse ska avslutas med ett smidigt och effektivt grepp krävs att 
flera problem blir lösta i förväg. Handen måste anpassas till objektets 
orientering, form och storlek. Själva greppet måste vara planerat så att handen 
kan slutas runt objektet på grund av förutseende och inte på grund av fysisk 
kontakt med objektet (Hofsten, in press). 
 
Nyfödda barn griper frivilligt mot attraktiva objekt men de greppar aldrig 
objektet. Armen och handen tycks vara sammankopplade så att när armen 
sträcks ut så sträcks även fingrarna ut och när armen dras ihop dras också 
fingrarna ihop (extension-flexion synergi) (Hofsten, in press). Vid två månaders 
ålder genomgår spädbarn en dramatisk förändring genom att sammankopplingen 
mellan arm och hand bryts. Spädbarnen kan nu stänga handen då armen sträcks 
ut. Ännu något senare kan spädbarn hålla handen öppen under utsträckning av 
armen för att endast stänga handen nära objektet. Detta tyder på att extension-
flexion synergin är på väg att övergå till ett stadie där arm och hand kan 
kontrolleras mer fristående (Hofsten, in press). Vid fyra månaders ålder börjar 
spädbarn utföra tydliga griprörelser efter objekt men ofta lyckas de ej få tag i 
objektet utan berör det bara på ett eller annat sätt (Hofsten, in press). Det har 
också visats att fyra-fem månader gamla spädbarn griper efter både stillastående 
objekt och objekt i rörelse (Spelke & Hofsten, 2001).  
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Spädbarns gripförmåga utvecklas från att vid 15 veckor vara tafatt och klumpig 
till att vid 36 veckor vara smidig och effektiv. Detta beror på att de yngre 
spädbarnen ännu inte har tillräcklig kontroll över sina kroppsdelar såsom armar 
och överkropp. Att griprörelserna bli rakare med ökande ålder tyder på att de får 
bättre kontroll över koordinationen av armens övre och undre del (Hofsten, 
1979). Denna teori om sämre kroppskontroll som en orsak till sämre griprörelser 
får också stöd av Hopkins och Rönnqvist (2002) som visar att griprörelser hos 6 
månader gamla spädbarn som ej kan sitta själva blir rakare och mer effektiva om 
spädbarnen får stöd vid bäckenet och överbenen. Spädbarn som är 9 månader 
och yngre sluter handen först då de är framme vid objektet medan 13 månader 
gamla börjar sluta handen långt före handen är framme vid objektet (Hofsten, in 
press). 
 
Som synes har studier visat att spädbarn kan gripa och att de utvecklas mycket 
under det första levnadsåret. McCarty et al. (1999) har visat att det grepp 
spädbarn i alla åldrar föredrar att använda är överhandsgrepp. Han tror att detta 
beror på att överhandsgrepp är mer bekvämt att utföra än underhandsgreppet. 
Dessutom är det överhandsgreppet spädbarn lär sig först då de greppar saker 
sittande eller liggande på golvet. 
 

Prediktiv gripförmåga 

Tidigare forskning har visat att barn predicerar och dessutom gör det bra. I en 
longitudinell studie visar Hofsten (1980) att spädbarn mellan 18 och 36 veckor 
har förmågan att använda predicering då de griper efter föremål som rör sig. 
Uppgiften i studien var att fånga ett objekt som rörde sig horisontellt i olika 
hastigheter. Genom att ta ut riktning för den gripande handen kunde man se hur 
väl spädbarnen förutsåg vart de skulle gripa objektet. De flesta grepp hade en 
riktning ungefär mot den punkt där handen och objektet kunde mötas. Resultatet 
visade att spädbarn kan predicera och lyckas bra med griprörelsen till och med 
vid så snabba hastigheter som 30 centimeter/sekund. Dock kunde Hofsten 
(1980) inte se några tecken på förbättring i den prediktiva förmågan mellan de 
olika åldrarna. En närmare granskning av datan visar att en förbättring med 
ökande ålder av den prediktiva förmågan kan urskiljas. Data som visar hur väl 
den första enheten är anpassad efter objektet och handens mötesplats visar en 
tydlig förbättring med ökande ålder. Det vanligast förekommande var att 
spädbarnen grep med den hand som var längst från objektet utgångspunkt. I de 
fall där den närmsta handen användes blev resultatet ofta att greppet 
misslyckades, dock ökade antalet lyckade griprörelser med ökande ålder. 
Hofsten (1980) såg detta som ett tecken på att spädbarnen med ökande ålder 
lärde sig att jaga ifatt objektet från en position bakom objektet då de missat det 
på grund av att de ej startat griprörelsen tillräckligt tidigt. Det var enligt Hofsten 
(1980) inte fråga om att spädbarnen förbättrade sina predikativa strategier. 
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Hofsten et al. (1998) har visat att 6 månader gamla spädbarn kan förutse vart ett 
objekt kommer att befinna sig då det rör sig diagonalt från ett hörn till ett annat 
över en skärm. Spädbarnen siktade in sig på att fånga objektet i det nedre högra 
hörnet då objektet befann sig i det övre vänstra hörnet. Detta visar tydligt på en 
förmåga att predicera linjära rörelser då handen inte förflyttades i en bana mot 
objektet utan mot det område där objektet skulle befinna sig om det följde en 
linjär bana. Vidare visade studien att handen längst från objektets startpunkt 
grep målinriktat mot en punkt i det möjliga gripområde där objektet snart skulle 
befinna sig. De grepp som involverade handen närmst objektets utgångspunkt 
visade inte denna tendens utan var mer ospecifika i sin rörelse mot gripområdet. 
Detta kan ställas i samband med att det tidigare visat sig vara vanligare att 
spädbarn använder handen längst ifrån utgångspunkten vid griprörelser mot 
objektet som rör sig linjärt (Hofsten, 1980). 
 
Hofsten et al. (1998) påstår i sin inledning att prediktiva griprörelser mot objekt 
i rörelse är möjligt på grund av att objekt i rörelse lyder under vissa fysiska 
begränsningar, såsom tröghetslagen. Tröghetslagen säger att ett objekt som rör 
sig konstant fortsätter göra detta om ingen yttre kraft påverkar det. Detta kan 
tolkas som att det finns en hög sannolikhet för att spädbarn precis som vuxna har 
någon slags förmåga att predicera rörelser som är så kallat biologiska. Det vill 
säga rörelser som inte påverkas av någon onaturlig kraft och till exempel gör en 
helt abrupt sväng. Biologiska rörelser är jämna och kontinuerliga. 
 
Jeannerod (1984) anser att griprörelser består av två skilda men koordinerade 
komponenter, en transportkomponent och en manipulationskomponent. 
Transportkomponenten är den del av rörelsen som för handen fram mot objektet. 
Denna komponent tycks inte vara visuellt beroende. Manipulationskomponenten 
är den del av rörelsen som involverar handens gripande av objektet och tycks 
vara mer visuellt beroende. Hos vuxna börjar handen anpassas till objektet redan 
under transporten mot objektet och anpassningen är prediktiv. Trots att dessa två 
komponenter tycks vara organiserade var för sig så är de hos vuxna tidsmässigt 
anknutna. Handens grepp har ett maximalt gap då armens hastighet mot objektet 
börjar sin andra acceleration. Att dessa komponenter är två skilda system visas 
genom att transportkomponenten inte påverkas av att ett objekt som ska gripas 
ändrar storlek under griprörelsen. Detta påverkar dock 
manipulationskomponenten genom att handens grepp ändras med att objektet 
storlek och form ändras (Jeannerod, 1988). Att dessa system är skilda men 
koordinerade kan också ses i utvecklingen av griprörelser hos spädbarn. Först 
utvecklas målinriktade armrörelser och senare utvecklas manipulativa rörelser. 
Utvecklingen av de två komponenterna är dock synkron efter detta. Den fortsatta 
utvecklingen innebär att såväl armrörelser som manipulationsrörelser blir mer 
precisa och effektiva (Jeannerod, 1988).  
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Handanpassning 

Tidigare forskning har också berört hur spädbarn anpassar handen efter 
orienteringen hos det objekt de griper efter. Lockman et al. (1984) visade att 
både fem och nio månader gamla spädbarn anpassar handen de griper med efter 
hur objektet är orienterat. Spädbarns handanpassning till en stillastående stav 
som antingen var orienterad horisontellt eller vertikalt mättes. Hos båda åldrarna 
kunde en handanpassning hittas men vid fem månader var anpassningen inte 
statistiskt signifikant och inte lika tydlig. Dessutom visade det sig att nio 
månaders spädbarn anpassade handen tidigare i griprörelsen. I motsats till detta 
visade Hofsten och Fazel-Zandy (1984) att två strategier användes för att 
anpassa handen efter objektets orientering. Antingen vrids handen tidigt i 
griprörelsen (eller till och med före rörelsen börjar) eller så vrids handen i den 
senare delen av rörelsen strax innan själva greppet. Det fanns inget som tydde på 
att dessa strategier var kopplade till olika åldersgrupper utan de tycks snarare 
vara individuella val. Dessutom erhölls resultatet att 18 veckor (4,5 månader) 
gamla spädbarn anpassar handen före de vidrör det objekt de griper efter. 
Spädbarnen fick gripa efter horisontella och vertikala stillastående stavar och 
resultatet blev alltså att redan vid 18 veckor anpassade spädbarn handen efter 
objektet, dock var denna anpassning ganska grov. Studien var longitudinell och 
visade att handanpassning blev bättre och mer precis med ökande ålder. Vid 34 
veckor kunde spädbarnen till och med plocka upp småsaker med pincettgrepp. 
Ännu en studie i samma ämne (Morrongiello & Rocca, 1989) har i motsats till 
Hofsten och Fazel-Zandy (1984) visat att både sju som nio månader gamla 
spädbarn anpassar handen efter det objekt de griper efter men att fem månader 
gamla spädbarn inte gör det. Även McCarty et al. (2001) undersökte fem, sju 
och nio månader gamla spädbarns gripförmåga. Inriktningen var att ta reda på 
vilken påverkan det visuella har på handanpassning till horisontella och vertikala 
objekt. Tre olika alternativ testades, spädbarnets händer doldes av mörker men 
objektet syntes, objektet doldes strax före gripögonblicket och sist doldes 
objektet under hela griprörelsen. Inget av dessa alternativ påverkade 
spädbarnens handanpassning. Resultatet blev dock att spädbarn vid fem månader 
inte anpassade handen förrän de gripit om objektet, vid sju månader anpassade 
de handen innan de kom i kontakt med objektet och vid nio månader började de 
anpassade handen redan efter hälften av griprörelsen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är ovisst om fem månader gamla 
spädbarn kan anpassa handen till ett objekts orientering. De olika 
gripuppgifterna i studierna kan ha haft inverkan på resultaten och detta kan vara 
anledningen till att resultaten vid fem månader inte överensstämmer. Det är dock 
tydligt att spädbarn kan anpassa handen efter objektets orientering vid sju 
månaders ålder, då samtliga studier tyder på detta.  
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Rörelseenheter 

Rörelse består av enheter, som kan ses som en serie av ballistiska element. Med 
ballistiska element menas element som har samma egenskaper som en kulas 
utskjutningsparabel eller en bolls kastparabel. Varje enhet betraktas i denna 
beskrivning som förprogrammerad och ändringar i rörelsen kan först göras efter 
att en enhet har slutförts och bedömts (Hofsten, 1979). Det finns dock anledning 
att tro att det kan förekomma viss kontroll även inom enheterna då enheterna 
inte är helt ballistiska. Brooks (Brooks, 1974; Brooks, Cooke & Thomas, 1973) 
fann att dessa element kunde användas för att beskriva och dela upp apors 
armrörelser. Dessutom fann han att dessa element bestod av först en 
accelerationsfas och sedan en inbromsningsfas. 
 
Antalet rörelseenheter, deras längd och riktning har används för att studera hur 
strukturen av prediktiva mönster i griprörelser förändras (Hofsten, 1979). 
Uppgiften i studien var att fånga ett objekt som rörde sig horisontellt i olika 
hastigheter. Objektets hastighet varierade mellan 3,4 cm/s, 15 cm/s och 30 cm/s. 
Den snabbaste hastigheten gav alltid upphov till de rakaste griprörelserna och 
den näst snabbaste hastigheten gav upphov till de näst rakaste griprörelserna. Ett 
enligt Hofsten (1979) intressant resultat då det tyder på att spädbarn erhåller de 
bästa resultaten vid de svåraste gripsituationerna. Två olika men rimliga 
förklaringar presenteras som orsak till detta. Det visar sig att spädbarnen inte 
griper objektet på en gång i de snabba hastigheterna utan att det väntar och 
iakttar objektet vilket skulle kunna förklara att de utvecklar en bättre strategi. 
Den andra förklaringen är att det som vi tolkar som en svårare gripsituation 
kanske inte är det ur spädbarnens synvinkel. Antalet griprörelser som endast 
bestod av en eller två enheter ökade från 22 procent vid åldern 15 veckor till 75 
procent vid 36 veckor (Hofsten, 1979). Medellängden för enheterna var ungefär 
den samma för alla enheter vid 15 veckor (350-400 ms) men med ökande ålder 
ökade den första enheten till en halv sekund och de andra enheterna minskade 
till en fjärdedels sekund. Dessutom ökade sträckan som handen förflyttade sig 
under den första enheten med ökande ålder. Accelerationen i den första delen av 
första enheten blev större med ökande ålder (Hofsten, 1979). Det visar sig att 
med hjälp av rörelseenheter kan spädbarns ökande förmåga att gripa tolkas och 
analyseras. Rörelseenheter har också används för att se hur riktningen av 
rörelsen ändrades från enhet till enhet för att kunna bedöma om riktningen på 
rörelsen var prediktiv (Hofsten, 1980).  
 
Hofsten (1980) anser att minskande antal enheter i samband med ökande ålder 
inte representerar en ökande prediktiv förmåga utan snarare en ökad motorisk 
förmåga och att ökande antal enheter vid äldre åldrar (30-36 veckor) indikerar 
en minskad prediktiv förmåga. Antalet lyckade gripförsök med handen längst 
från objektets startpunkt ökar med ökande ålder (Hofsten, 1980). Detta är 
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mycket intressant då det dessutom visade sig att antalet rörelseenheter också 
ökade för dessa försök. Det är detta faktum som påvisar att ett ökat antal enheter 
inom en viss ålderskategori kan påvisa en sämre prediktiv förmåga, som i detta 
exempel består av de griprörelser som involverar handen närmast objektets 
utgångspunkt. Denna slutsats drar Hofsten (1980) eftersom det i denna studie 
var tydligt att de äldre spädbarnen inte var mer prediktiva utan att de istället var 
bättre på att komma ifatt objektet efter att de missat det. I en senare artikel 
reviderar Hofsten (1993) detta konstaterande och drar mer djupgående slutsatser 
om att utveckling av prediktiva förmågor handlar om att få bättre kunskap om 
kroppens möjligheter och begränsningar gällande rörelse. Att spädbarn får en 
bättre gripförmåga med ökande ålder beror både av en ökad motorisk förmåga 
och av en ökad prediktiv förmåga, eftersom förutsättningen för all kontrollerad 
rörelse är att den är prediktiv (Hofsten, 1993).  
 
Ännu en studie har visat att antalet rörelseenheter sjunker med ökande ålder (19-
31 veckor) (Hofsten, 1991). Antalet griprörelser med en eller två enheter ökade 
med ålder. Skillnaden i denna studie är att en så kallad transportenhet 
definierades som den enhet som transporterade handen den längsta sträckan i 
griprörelsen. Transportenheten är i mogna griprörelser (vuxnas griprörelser) 
placerad först. Hos spädbarnen ökade antalet transportenheter som var placerade 
först med ökande ålder. Transportenhetens längd ökade också med ålder utan att 
de andra enheterna visade sådana tendenser (Hofsten, 1991). Utveckling av 
griprörelser är en fråga om stabilitet och förändring. Stabilitet visas genom att 
rörelsen är uppdelad i enheter bestående av en accelerationsfas och en 
inbromsningsfas. Förändring visar sig genom att enheterna får olika funktioner 
som transportenhet och att ordningen och antal förändras som ett tecken på 
utveckling (Hofsten, 1991). Även Fallang et al. (2000) har visat att antalet 
enheter minskar med ökande ålder och att den första enheten blir längre. 
Dessutom visades att den maximala hastigheten inte ökade med ökande ålder. 
Skillnaden mellan denna studie och andra nämnda är dock att deltagarna (4 och 
6 månader) låg på rygg och grep efter ett objekt ovanför dem. Stabiliteten i 
kroppshållningen påverkar antalet rörelseenheter i en griprörelse. Detta har 
Hopkins och Rönnqvist (2002) visat i sin studie där antalet rörelseenheter 
minskar då sex månader gamla spädbarn som inte kan sitta själva får extra stöd 
för bäckenet och överbenen.  
 
Spädbarn kan använda prediktiva förmågor för att fånga objekt i rörelse och de 
kan anpassa handen efter objektets stillastående orientering. Hur använder barn 
prediktiva förmågor när helt andra spatiala och temporala villkor påverkar 
objektet? Kan spädbarn kombinera dessa två förmågor för att fånga ett roterande 
objekt? Studiens syfte är att utreda dessa frågor samt att utveckla ett för syftet 
fungerande analysprogram. Dessutom syftar studien till att utreda om den 
använda tekniken och metoden fungerar väl i denna typ av forskning. 
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Metod 

Deltagare 

Totalt 19 spädbarn deltog i studien, fördelade i två åldersgrupper. Den första 
gruppen bestod av 9 (6 pojkar, 3 flickor) stycken 26 (±1) veckor (6 månader) 
gamla spädbarn och den andra av 10 (3 pojkar, 7 flickor) stycken 44 (±1) veckor 
(10 månader) gamla spädbarn. Deltagarna rekryterades genom brevutskick till 
familjer med spädbarn i rätt ålder bosatta i Uppsala kommun. Efter att 
föräldrarna skickat in svarstalongen ringdes de upp för att bestämma en tid som 
passade för försöket. Hänsyn togs då också till vilken tid på dagen som barnet 
vanligtvis brukade vara alert och vaket. Åldersgrupperna valdes med hänsyn till 
tidigare studier. Sex månader gamla valdes eftersom det tycks finnas en 
tvetydighet vad det gäller fem månaders prediktiva förmåga, tio månader gamla 
valdes då detta är en äldre ålder än vad som tidigare studerats. 
 

Apparatur 

Experimentuppställningen var likadan under alla försök med undantag för den 
stol och stav som användes. Både en upprätad bilbarnstol (bilaga 1) och en 
stokkestol (bilaga 2) användes. Bilbarnstolen gav upphov till orolighet hos flera 
spädbarn och därför började stokkestolen användas. Som objekt att gripa efter 
användes en av fem olika stavar, valmöjligheter mellan olika stavar fanns för att 
åtgärda eventuellt ointresse hos spädbarnet. Stavarna var alla 20 centimeter 
långa, färg och mönster varierade. Staven var fäst med hjälp av en magnet på en 
järnstång så att spädbarnet kunde lossa staven. Staven satt ungefär i spädbarnets 
brösthöjd då spädbarnet satt i stolen. För att staven inte skulle kunna slås ned 
fanns en stödring som stack ut från järnstången och omslöt magneten på staven. 
Järnstången roterades av en elmotor med reglerbart varvtal som doldes bakom 
ett svart skynke för att inte störa under försöken. Elmotorn var ljudisolerade så 
mycket som möjligt. Denna apparatur valdes för att kunna vrida staven på ett 
kontrollerbart sätt. 
 
För att registrera spädbarnens griprörelse användes ett ProReflex system 
(Qualisys) bestående av fem stycken 240 Hz infraröda kameror. Reflexmarkörer 
med en diameter av 0,7 centimeter fästes på spädbarnets händer (bilaga 3) och 
markörer med en diameter av 1,2 centimeter fästes på stavens ändar. De fem 
kamerorna var placerade i en halvcirkel med cirka 65 centimeter i radie (bilaga 
4). Den mittersta kameran var placerad ovanför och strax bakom spädbarnets 
huvud. Registrering aktiverades manuellt vid varje griprörelse med hjälp av en 
tryckknapp. Den manuella knapptryckningen gjordes alltid då spädbarnets hand 
grep om staven. Med hjälp av systemets pretriggerfunktion registrerades då 3 
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sekunder före greppet och 4 sekunder efter. Markörerna registrerades av 
kamerasystemet och levererades som 2D-data från var och en av kamerorna med 
hjälp av mjukvaran QTrac. 2D-datan omkonstrueras till 3D och behandlas med 
mjukvaran QView för att resultera i tredimensionella koordinater för alla 
markörer.  
 
Varje försök videofilmades av en digitalvideokamera placerad en meter till 
vänster och strax ovanför spädbarnet (bilaga 4). Videofilmningen hade tre 
huvudsakliga funktioner. För det första var det nödvändigt för att kunna gå 
tillbaka till om det uppstod problem under analyseringen av ProReflex-datan. 
För det andra behövdes inspelningen då slutet på griprörelsen skulle definieras 
och för det tredje för att bedöma vilket slags grepp som utförts och vilken hand 
som gripit först vid dubbelhandsgrepp. 
 
Tryckknappen till systemets pretriggerfunktion var precis som elmotorn 
placerad bakom det svarta skynket tillsammans med en monitor som visade 
videokamerabilden för att kunna avgöra när ett grepp utförts. 
 

Procedur 

Alla försök utfördes på Spädbarnslabbet vid institutionen för psykologi vid 
Uppsala universitet. Tre pilottest utfördes först för att kontrollera och justera 
metoden. 
 
Före varje försök kalibrerades systemet om vid behov och själva försöket 
förbereddes. Försöksdeltagarens nummer och datum filmades för att kunna 
skilja mellan de olika försöken på videoinspelningen efteråt. Tillsammans med 
förälder/föräldrar kom barnet till spädbarnslabbet. I labbet fanns en avdelning 
med soffa och bord där föräldrar och barn kunde slå sig ner. Där fanns också en 
hel del leksaker för barnet, och eventuella syskon som följde med. Från början 
fick barnet sitta tillsammans med sin familj och vänja sig vid den nya miljön i 
lugn och ro och leka med de leksaker som fanns. Under tiden informerades 
föräldrarna mer i detalj om vad försöket gick ut på och exakt vad som skulle 
komma att hända. De fick dessutom information om att de fick vara närvarande 
och aktiva under hela försöket och att det var bra om de hade kontakt med 
barnet under tiden så att det inte skulle bli oroligt eller upprört.   
 
När barnet vant sig vid omgivningen och börjat leka med leksakerna fick en 
förälder ta upp barnet i knät och de 6 reflexmarkörerna placerades på huden på 
barnets händer (bilaga 3). Det fanns också tid att visa den stav som barnet senare 
skulle gripa efter och det gick att byta ut staven beroende på hur intresserat 
barnet var av just den versionen. Om barnen hade långärmade tröjor rullades 
dessa upp för att inte skymma markörerna och om de hade knappar av metall 
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veks dessa undan eller tejpades över för att inte störa systemet och skapa 
reflexioner från annat än reflexmarkörerna. Föräldrar som ville vara aktiva 
ombads att ta av sig ringar, armband och annat som kunde ge reflexioner. Var 
barnet lugnt och på bra humör tog föräldern upp barnet och satte ner det i den 
barnstol som skulle användas vid försöket. Om det behövdes så stöttades barnet 
upp extra med kuddar för att sitta så stadigt som möjligt. Även fotplattan på 
stolen justerades för att ge barnet stöd. Barnet fick behålla den leksak den hade i 
handen och fick leka med den mellan de olika gripförsöken.  
 
Försöksledare 1 skötte stolen och försöksledare 2 externtriggern och annan 
utrustning innanför skynket. Försöksledare 2 skötte också motorn som drev 
staven och förde anteckningar över ovanligheter såsom problem med 
videoutrustning eller speciella gripsituationer. 
 
Barnstolen med spädbarnet stod från början framför staven men något utåtvriden 
så att barnet var delaktig i det som hände runtomkring och inte kände sig 
övergiven. Staven sattes sedan igång av försöksledare 2 som satt bakom skynket 
som ett tecken på att allt var klart. När detta inträffade väntade försöksledare 1 
tills barnet hade uppmärksammat staven och koncentrerade sig på den innan hon 
vände stolen och sköt fram den till den position där barnet kunde gripa efter 
staven. Om barnet var ivrigt och sträckte ut armarna efter staven under tiden 
stolen sköts in fick försöksledare 1 hålla in armarna på barnet till det att stolen 
befann sig i rätt position. 
 
Barnet fick gripa efter staven tolv gånger vid olika hastigheter och riktningar hos 
stavens rotation samt vid stillastående horisontalt och vertikalt. Ordningen av 
detta bestämdes enligt ABBA-metoden. Vid varje försök sköt försöksledare 1 in 
stolen med barnet intill staven och väntade till han/hon hade gripit den. Ibland 
fick försöksledare 1 försöka locka barnet att ta staven genom att prata och peka 
på staven och ibland kunde också föräldern göra detta för att uppmuntra. Efter 
varje griprörelse drogs stolen tillbaka och vreds ut mot rummet och föräldern för 
att barnet inte skulle känna sig ensamt utan vara på fortsatt bra humör. Om 
barnet blev oroligt fick det ta en paus för att leka, äta eller bara vara hos 
föräldern en stund. När barnet var på bättre humör så återupptogs försöket igen 
från det ställe där det avbröts. 
 
När alla griprörelser hade registrerats togs markörerna av och barnet fick återgå 
till soffan och leksakerna. Föräldrarna fick en symbolisk ersättning bestående av 
två stycken biobiljetter och fick skriva under på att de hade fått information om 
vad försöket gick ut på. Vid några tillfällen fotograferades barnen under försöket 
och tillstånd hade då givits av föräldrarna innan.  
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Databehandling och analys 

Meningen med analysen är att ta fram rörelseenheter för såväl den annalkande 
hastigheten som för vridningshastigheten. Den annalkande hastigheten är den 
hastighet handen har fram mot objektet. Vridningshastigheten är den hastighet 
med vilken handen vrider sig i stavens vridningsplan. Vidare ska analysen ta 
fram rörelseenheten innehållande maximalhastighet (maxenheten) och dess 
tidsmässiga varaktighet för varje hastighetskurva och antalet enheter per rörelse. 
Dessa data ska ge en bild av den prediktiva förmågan av såväl annalkande som 
handanpassning. 
 
Endast data där alla tre markörerna gav tillräcklig data behandlades.  
 
Videoinspelningarna tidstämplades genom att en timer kopierades till 
videobilden. Videoinspelningen användes sedan för att ta fram tidpunkt för 
griprörelsens start och slut. Start för griprörelsen valdes till två sekunder före 
slutet. Valet av just två sekunder grundar sig på att en griprörelse mot ett objekt 
sällan är längre än en sekund (Hofsten, 1991) och detta ger en helgardering vad 
det gäller att få med hela griprörelsen. Slutet på griprörelsen definierades som 
den tidpunkt då greppet utfördes. Ett grepp definierades av att någon del av 
handen vidrörde staven och att mellanrummet mellan tummen och de övriga 
fingrarna minskade. Dessutom måste greppet involvera både tummen och minst 
två andra fingrar för att undvika grepp med endast två fingrar vilket ej ger 
likadana krav vad det gäller att anpassa handen efter objektets orientering. För 
att säkerställa validiteten av kodningen av gripögonblicket gjordes jämförelser 
mellan två olika kodare. Då det inte skiljde mer än 6 hundradels sekund mellan 
de identifierade greppen ansågs skillnaderna vara försumbara. Greppen delades 
in i tre olika kategorier utifrån bedömning av videoinspelningen, 
överhandsgrepp, underhandsgrepp och vertikalgrepp. Kategorierna utgår ifrån 
vilket läge handen befinner sig i gripögonblicket. Vid överhandsgrepp är handen 
tydligt i pronation, det vill säga att ovansidan av handen är mer uppåt än neråt. 
Underhandsgrepp är tvärtom undersidan på handen är mer uppåt än neråt, det 
vill säga i supination. Vertikalgreppet är någonstans mittemellan pronation och 
supination. 
 
Matlab 5.3 har används som programmeringsverktyg för att skapa alla 
funktioner som ingår i analysprogrammet (bilaga 5). Alla funktioner finns 
redovisade i bilaga 1-9. Koordinatdatan var ej fullständig vilket gjorde att starten 
av griprörelsen reglerades utifrån tillgång till data. Om problem med data i slutet 
av rörelsen uppstod ströks griprörelsen helt och hållet från studien. Då delar av 
datan saknades ersattes denna linjärt från senaste korrekta datapunkt till nästa 
korrekta datapunkt med lika många nya värden som det antal som saknades 
(bilaga 6). Koordinatdatan filtrerades först med ett medianfilter (bilaga 7). 
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Medianfiltret var konstruerat så att det tog ut medianen för de 15 första värdena 
och sedan tog ett steg framåt och beräknade medianen för dessa 15 värden. 
Denna överlappningseffekt gjorde att antalet mätpunkter (värden) fortfarande 
var desamma som före filtreringen. Två olika hastigheter beräknades från den 
insamlade koordinatdatan, annalkande hastighet och vridningshastighet. Den 
annalkande hastigheten beräknades genom att räkna ut hastigheten för var och 
en av de tre markörerna på en hand och sedan ta ett medel av dessa tre 
hastigheter. Hastigheten för varje markör beräknades utifrån distansen mellan 
koordinater med sju stegs mellanrum. Denna procedur repeterades med 
överlappande steg tills hastigheten för hela rörelsen hade beräknats (bilaga 8). 
Vridningshastigheten beräknades på liknande sätt utifrån vinkelskillnaden i steg 
om sju (bilaga 9). Vinkeln för handen beräknades (bilaga 10) som vinkeln för 
linjen mellan markören vid pekfingrets knoge och markören vid lillfingrets 
knoge (bilaga 3). Detta innebar att endast vinkeln i vertikalplanet (xy-planet) 
beaktades, vertikalplanet är det plan i vilket staven roterar. Vinkeln togs fram 
med arcsinus och varierade mellan 0° till 180° och 0° till –180°. Då 
vridningshastigheten på grund av vinkelns tecken kunde bli negativ applicerades 
absolutbelopp på vridningshastigheten. På båda hastigheterna applicerades ännu 
ett medianfilter med samma effekt som ovan men med skillnaden att medianen 
nu beräknades över 10 värden i taget (bilaga 7).  
 
Rörelseenheterna som består av en acceleration och en inbromsning definierades 
utifrån hastigheten som i Hofsten (1991) genom att uppfylla följande kriterier 
(bilaga 11 och 12):  
 

• Accelerationen och inbromsningen måste vara minst 20 mm/s för den 
annalkande hastigheten och minst 15 mm/s för vridningshastigheten. 
Denna begränsning sattes för att filtrera bort små rörelser som ej är en 
aktiv del av griprörelsen. 

• Varje enhet måste var minst 2*0,05 sekunder (2*12 frames) lång, det vill 
säga accelerationsfasen måste vara minst 0,05 sekunder och 
inbromsningsfasen måste vara minst 0,05 sekunder. Denna begränsning 
sattes för att utesluta allt för snabba förändringar som uppkommit på 
grund av mätfel. 

 
En begränsning av analysprogrammet har gjorts, de delar av hastighetskurvan 
som inte innehåller någon direkt acceleration eller inbromsning och som är 
placerade mellan enheter tas inte bort utan blir en del av början eller slutet på en 
enhet. Även vinkelskillnad mellan handens maximala och minimala vinkel 
beräknades, detta gjordes i vinkelskalan 0° till 180° och 0° till –180° (bilaga 10). 
Differensen mellan maximalt och minimalt avstånd från handen till staven 
beräknades också för att se hur långa de olika rörelserna var (bilaga 13). 
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Resultaten analyserades med hjälp av en ANOVA inom gruppen med upprepad 
mätning i hastighetsvariabeln och med en ANOVA mellan grupperna i 
åldersvariabeln. Då värden saknades för en deltagare i en viss kategori ersattes 
dessa med medelvärdet för denna kategori. Då det förekom flera mätvärden 
inom samma kategori hos en deltagare användes medianen av dessa värden. Sex 
stycken outliers större än två standardavvikelser från medelvärdet ersattes av 
medelvärdet för den aktuella hastigheten. Students t-test användes för att testa 
parvis skillnader och för att testa mot nollkorrelation. Inlärningseffekter 
analyserades inte.  
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Resultat 

Tolv försök presenterades för var och en av de 19 försöksdeltagarna. Detta gav 
totalt 228 försök för hela studien. Av dessa uteslöts 120 försök på grund av tre 
orsaker, koordinatdata saknades (113), videoinspelning saknades (3) och att inga 
försök att grip objektet förekom (4). Elva av greppen var tvåhandsgrepp men 
behandlades som enhandsgrepp. Den hand som var först och hade fullständig 
koordinatdata valdes ut för analys, om den första handen ej hade tillräcklig data 
valdes den andra gripande handen. 
 
Figur 1 och figur 2 visar exempel av de hastighetskurvor som används i studien. 
Den första figuren består av två stycken annalkande hastighet (handens hastighet 
mot objektet). Rörelserna har delats upp i rörelseenheter. Den första annalkande 
rörelsen består av fyra enheter och den andra bara av en enhet (figur 1).  
 

 
Figur 1. Två exempel på hastighetskurvor för handens annalkande och hur de har delats in i 
rörelseenheter. Den första rörelsen består av fyra rörelseenheter och den andra består av en 
rörelseenhet.   
 
Nedan (figur 2) kan vridningsenheter hos två olika rörelser ses. Den första 
rörelsen består av tre enheter och den andra består av två enheter. 
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Figur 2. Två exempel på vridningshastighetskurvor och hur de har delats in i rörelseenheter. 
Den första rörelsen består av tre rörelseenheter och den andra består av två rörelseenhet. 
 

Ålder 

Vad det gäller handens hastighet i närmandet mot objektet (den annalkande 
hastigheten) så finns det tydliga resultat som visar att antalet rörelseenheter 
minskar med ökande ålder detta visas genom en huvudeffekt av ålder på antalet 
rörelseenheter (F(1, 17)=8,341; p<0,01). En liknande effekt av ålder finns också 
på antalet enheterna hos handens vridningshastighet (F(1, 17)=9,154; p<0,01). 
Dessa resultat syns tydligt i tabell 1 som visar hur antalet rörelseenheter är 
tydligt mindre i 10 månaders gruppen än i 6 månaders gruppen för båda 
hastigheterna. 
 
Tabell 1. Antalet rörelseenheter fördelat mellan åldersgrupperna, annalkande hastighet och 
vridningshastighet. 

Ålder Antal enheter 
annalkande 

Antal enheter 
vridning 

Medelvärde 3,522 4,227 
N 23 22 6 

Medelfel 0,358 0,308 
Medelvärde 2,333 3,154 
N 27 26 10 

Medelfel 0,295 0,324 
Medelvärde 2,880 3,646 
N 50 48 Total

Medelfel 0,242 0,236 

 
Annalkande hastigheter bestående av en eller två enheter ökar från 37,8 % vid 
sex månader till 58,6 % vid tio månader (figur 3). Även vridningshastigheten har 
en liknande ökning från 31,1 % vid sex månader till 49,1 % vid tio månader. Det 
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finns dock en stor skillnad mellan annalkandet och vridningen. Annalkandet 
består till största delen av en enhet för båda åldersgrupperna (22,2 % respektive 
44,8 %) medan det i vridningen finns flest rörelser bestående av två enheter, 
22,2 % respektive 33,3 % för de två åldersgrupperna (figur 3). 
 

 
Figur 3. Fördelning i procent av antal enheter på ålder. Första grafen beskriver annalkandet 
och den andra beskriver vridningen. 
 
Det visar sig också att antalet enheter skiljer sig åt mellan den annalkande 
rörelsen och vridningsrörelsen (tabell 1). Enligt Students t-test består 
vridningsrörelsen av fler enheter än den annalkande rörelsen (t(203)= 2,482; 
p<0,05). 
 
En effekt av ålder på placeringen av maxenheten (den enhet innehållande den 
maximala hastigheten) stämmer för både annalkande och vridning enligt 
respektive Students t-test (t(101)= 3,038; p<0,01) respektive (t(100)= 3,403; p<0,01) 
(tabell 2). Placeringen av maxenheten är olika för den annalkande hastigheten 
och vridningshastigheten (tabell 2). Students t-test visar att denna enhet placeras 
tidigare i den annalkande rörelsen än i vridningsrörelsen (t(203)= 3,305; p<0,01). 
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Tabell 2. Medelvärdet för placeringen av maxenheten (enheten innehållande den maximala 
hastigheten). 

Ålder Placering annalkande Placering vridning 

Medelvärde 1,87 2,69 
N 45 45 6 

Medelfel 0,18 0,27 
Medelvärde 1,29 1,70 
N 58 57 10 

Medelfel 9,53E-02 0,15 
Medelvärde 1,54 2,14 
N 103 102 Total 

Medelfel 9,73E-02 0,15 
 
 

Stavens rotationshastighet 

En linjär trend som funktion av stavens rotationshastighet påverkade 
medelvaraktigheten hos rörelseenheterna i vridningshastigheten (F(1, 17)=8,852; 
p<0,01). Rörelseenheterna blev tidsmässigt längre då staven roterade med den 
högsta hastighet, 0,2 Hz (0,2 varv per sekund). Rörelseenheternas tidsmässiga 
utsträckning skilde sig inte mellan rotationshastigheten 0,1Hz och att objektet 
var stillastående. Det fanns ingen sådan trend på varaktigheten av 
rörelseenheterna i den annalkande hastigheten. Tabell 3 visar hur den 
tidsmässiga varaktigheten förändras med hur stavens rotationshastighet ändras.  
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Tabell 3. Rörelseenheternas (annalkande hastighet och vridningshastighet) tidsmässiga 
utbredning uppdelat efter stavens rotationshastighet. 

Stavens hastighet (Hz) 
Medelvaraktighet 

annalkande 
(sekunder) 

Medelvaraktighet 
vridning (sekunder) 

Medelvärde 0,286 0,210 
N 15 16 0 

Medelfel 2,009E-02 1,127E-02 
Medelvärde 0,302 0,225 
N 18 18 0,1 

Medelfel 1,715E-02 1,652E-02 
Medelvärde 0,275 0,262 
N 17 14 0,2 

Medelfel 1,971E-02 2,081E-02 
Medelvärde 0,288 0,231 
N 50 48 Total 

Medelfel 1,082E-02 9,741E-03 

 
 
Figur 4 visar tydligare än tabell 3 hur vridningsenheternas tidsmässiga 
varaktighet är beroende av stavens rotationshastighet.  
 

 
Figur 4. Vridningsenheternas medelvaraktighet för stavens olika rotationshastigheter. 
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Vridningsenheternas tidigare nämnda förlängda varaktighet vid den högsta 
rotationshastigheten kan ses i figur 4 har ingen motsvarighet i figur 5 som visar 
de annalkande enheternas tidsmässiga varaktighet för de olika 
rotationshastigheterna. Där figur 4 visar en ökande tendens visar figur 5 en nedåt 
gående tendens. Stavens rotationshastighet tycks påverka vridningsenheterna 
men inte annalkandeenheterna.  
 

 
Figur 5. Annalkandeenheternas medelvaraktighet för stavens olika rotationshastigheter. 
 
Även handens maximala vridningshastighet påverkas av stavens 
rotationshastighet. Det föreligger nämligen både en linjär och en kvadratisk 
trend av stavens rotationshastighet på den maximala vridningshastigheten (F(1, 
17)=21,324; p<0,01) respektive , (F(1, 17)=8,577; p<0,01). Tabell 4 visar hur 
den maximala hastigheten för handens vridning ökar med ökande 
rotationshastighet hos staven och att så inte är fallet med den maximala 
annalkande hastigheten. Dessutom fanns en linjär trend av stavens 
rotationshastighet på varaktigheten av vridningens maxenheten (F(1, 17)=8,505; 
p<0,01). Den tidsmässiga varaktigheten hos enheten med annalkande maximal 
hastighet är relativt konstant över stavens olika rotationshastigheter (tabell 4). 
Däremot är det tydligt i tabell 4 hur varaktigheten av vridningens maxenheten 
ökar med ökande rotationshastighet. 
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Tabell 4. Maxhastighet för annalkande och vridning samt den tidsmässiga varaktigheten av 
den aktuella enheten uppdelat efter stavens rotationshastighet. 

Stavens hastighet 
(Hz) 

Maxhastighet 
annalkande 

(mm/s) 
Maxhastighet 

vridning (mm/s)

Annalkande 
maxenhets  
varaktighet 
(sekunder) 

Vridning 
maxenhets  
varaktighet 
(sekunder) 

Medelvärde 361,328 180,322 0,345 0,229
N 15 16 15 160 

Medelfel 34,941 21,490 3,220E-02 2,125E-02
Medelvärde 400,637 236,794 0,344 0,252
N 18 18 18 180,1 

Medelfel 35,722 54,032 2,274E-02 1,839E-02
Medelvärde 360,665 336,323 0,292 0,384
N 17 14 17 140,2 

Medelfel 35,616 31,191 2,180E-02 9,272E-02
Medelvärde 375,254 246,999 0,327 0,282
N 50 48 50 48Total 

Medelfel 20,304 24,607 1,479E-02 2,966E-02

 

Övrigt 

Figur 6 visar hur den annalkande hastigheten korrelerar med respektive 
vridningshastighet för två olika griprörelser. Medelvärdet av korrelationen 
mellan alla hastigheter är 0,283 och denna korrelation är signifikant skild från 
nollnivån enligt Students t-test (t(107)=9,576; p<0,01). Korrelationen visar på ett 
visst beroende mellan annalkande och vridning, dock är denna relation ganska 
liten. Medelvärdet motsvarar knappt 9 % gemensam varians mellan annalkande 
och vridning. De två korrelationer som är representerade nedan (figur 6) är 
0,599 respektive 0,393, vilket motsvarar en gemensam varians på 36 respektive 
16 %. Båda är alltså högre än medelkorrelation men de visar på ett bra sätt hur 
handens hastighet fram mot objektet och handens vridningshastighet påverkar 
varandra. 
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Figur 6. Två exempel på korrelation mellan annalkande hastighet (heldragen kurva) och 
vridningshastighet (sträckad kurva). Korrelationen mellan hastigheterna i den första 
respektive andra grafen är 0,599 respektive 0,393. Detta innebär att de har 36 respektive 16 
% gemensam varians. 
 
Medelvärdet av alla griprörelsernas tid var strax över en sekund och den sträcka 
handen färdades (linjärt) var strax över 100 mm (tabell 5). Skillnaden mellan 
handens maximal och minimala vridning i en rörelse var i medel 26° (tabell 5). 
 
Tabell 5. Medelvärdet för griprörelsens totala tid, gripsträcka och vinkelskillnad. 

 
 N Medelvärde Medelfel 

Total Tid 108 1,062 0,046

Avstånd 108 103,025 5,389

Vinkelskillnad 108 26,127 2,033

 
Det finns en signifikant skillnad enligt Students t-test (t(106)= 2,574; p<0,05) 
mellan grepp utförda av höger eller vänster hand vad det gäller vinkelskillnad 
mellan maximal och minimal vinkel för handryggen (figur 7). Det visar sig att 
vinkelskillnaden är 10° större när grepp utförs med höger hand än när de utförs 
med vänster hand. 
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Figur 7. Skillnaden mellan handens vridning då greppet utförs med höger eller vänsterhand.  
 

 
Figur 8. Antalet under-, vertikal- och överhandsgrepp uppdelade i vänster och höger hand. 
 
I studien förekom flest överhandsgrepp (figur 8). Fördelningen mellan vänster- 
och högergrepp är 55,8 % respektive 44,2 %. 
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Diskussion 

Resultaten i studien visar att spädbarn i åldrarna sex och tio månader kan 
kombinera förmågan att prediktivt anpassa handen efter objektets orientering 
och förmågan att prediktivt fånga ett objekt i rörelse. Både sex och tio månader 
gamla spädbarn lyckas väl med att gripa ett roterande objektet.  
 
Svårigheten med att samla in och analysera spädbarnsdata med hjälp av ett 
ProReflex system är en de av faktorer som gör att antalet analyserbara försök är 
under hälften av de insamlade. Detta problem blir dessutom än större då det 
gäller att beräkna såväl annalkande hastighet som vridningshastighet eftersom 
detta kräver att minst de två knogmarkörerna (vkl & vkp eller hkl & hkp, bilaga 
3) ger data. De funktioner som används har just i denna studie krävt att alla tre 
handmarkörerna gav data, eftersom den tredje markören visar vilken 
knogmarkör som är vilken. Detta är viktigt att hålla reda på för att kunna räkna 
ut en korrekt vinkel för handryggen. En andra faktor som påverkar antalet 
analyserbara försök är att varje försöksdeltagare måste ha analyserbar data inom 
varje kategori för att inomgruppsanalyser skall kunna göras. Genom att beakta 
dessa faktorer ses antalet analyserbara försök som acceptabelt och det bör inte 
ge några oönskade effekter på resultatet.  
 

Ålder 

Precis som i tidigare studier (Hofsten, 1980; 1991; Fallang et al., 2000) visar det 
sig att antalet annalkande rörelseenheter är lägre för den äldre åldersgruppen. 
Mer intressant är dock att även antalet vridningsenheter minskar med ålder. 
Detta tyder på att även handens vridning planeras och att planeringen förbättras 
med ökande ålder. Att antalet rörelser innehållande en eller två annalkande 
enheter ökar procentuellt vid tio månader i förhållande till sex månader är även 
det i överensstämmelse med tidigare studier (Hofsten, 1979; 1991). Detta visar 
sig också stämma för vridningsenheterna vilket är ytterligare ett tecken på att 
handens vridning blir mer exakt och planerad. En viktig skillnad mellan 
annalkandet och vridningen syns dock i resultaten. Annalkandet har flest 
rörelser innehållande en enhet vilket är i linje med tidigare forskning medan 
vridningen däremot innehåller flest rörelser bestående av två enheter. Detta 
innebär att det tycks finnas en betydlig skillnad mellan annalkandet och 
vridningen. Dessutom har ålder ännu en effekt då resultaten visar att 
maxenheten (enheten innehållande den maximala hastigheten) förekommer 
tidigare i griprörelsen för såväl annalkande som vridning vid högre ålder. Detta 
visar att det finns en större rörelseaktivitet för såväl vridning som annalkande 
tidigare i rörelsen. Detta resultat stämmer med tidigare resultat (McCarty et al., 
2001; Lockman et al., 1984) som visar att spädbarn orienterar handen tidigare 
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efter objektet med ökande ålder. Det går således konstatera att vissa tidigare 
visade egenskaper hos rörelseenheter i framåtskridandet mot objektet har 
replikerats och att dessa egenskaper även stämmer för vridningsenheterna i 
denna studie. 
 

Stavens rotationshastighet 

Stavens rotationshastighet har visat sig ha en hel del inverkan på 
vridningsenheternas olika egenskaper men ingen speciell effekt på de 
annalkande enheterna. Medelvärdet av varaktigheten för vridningsenheterna blir 
längre då stavens rotationshastighet ökar. Samma trend kan ses för båda 
åldersgrupperna. Det finns ingen sådan effekt på de annalkande enheterna. 
Vridningsenheternas tidsmässiga förlängning tycks tyda på en ökad förmåga att 
anpassa handen då stavens rotationshastighet ökar. Detta är i linje med Hofstens 
(1980) resultat som visade att spädbarn griper rakast vid de svåraste 
hastighetsförhållandena. Här tycks spädbarnen kunna använda längre enheter ju 
snabbare staven roterar, vilket tyder på att de planerar mest i förväg för dessa 
griprörelser. Även den maximala vridningshastigheten blir större då stavens 
rotationshastighet ökar för båda åldersgrupperna. Inte heller denna trend 
påverkar de annalkade enheterna. Denna ökande vridningshastighet visar att 
spädbarnen vrider kraftigare på handen ju större stavens rotationshastighet är. 
Även maxenhetens tidsmässiga varaktighet ökar (oavsett åldersgrupp) då 
stavens rotationshastighet ökar och återigen finns inte denna effekt på de 
annalkande enheterna. Det är således tydligt att det finns flera egenskaper hos 
vridningsenheterna som påverkas av stavens rotationshastighet medan de hos de 
annalkande enheterna inte gör det. Detta kan förklaras med att färre ändringar 
och anpassningar behövs i annalkande led eftersom denna del av griprörelsen 
hela tiden är riktad till samma punkt. Staven sitter fast på samma ställe hela 
tiden. Det enda som enligt tidigare teori (Hofsten, 1979; 1980; 1991; Fallang et 
al., 2000) bör påverka den annalkande rörelsen är ålder då det tidigare har visats 
att ålder påverkar såväl de motoriska som de prediktiva förmågorna. Att däremot 
effekterna av stavens olika rotationshastigheter på vridningsenheterna är tydliga 
tyder på att handvridningen påverkas av mer än bara ålder. Det finns ännu fler 
skillnader mellan annalkande och vridning. Det visar sig att 
vridningshastigheten består av fler enheter än den annalkande hastigheten för 
båda åldersgrupperna. Detta konstanta förhållande visar på att spädbarn kan 
predicera såväl vid tio som vid sex månaders ålder. Dock bör det påpekas att 
griprörelser utförda av sex månader gamla spädbarn består av fler enheter och 
detta indikerar att griprörelserna inte är lika precisa och effektiva som vid tio 
månader. Detta är helt i överensstämmelse med tidigare forskning som pekar på 
att yngre spädbarn använder fler enheter per rörelse eftersom de inte kan 
kontrollera sina rörelser lika väl och eftersom de inte är lika bra på att planera 
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sina rörelser (Hofsten, 1980; 1993). Dessutom uppträder maxenheten senare i 
vridningen än i annalkandet.  
 
De resultat som replikerats från tidigare studier såsom antal enheter ger stöd för 
att griprörelser fram mot ett roterande objekt är prediktiva precis som 
griprörelser mot stillastående objekt och objekt i linjär rörelse. Vidare har även 
spädbarns prediktiva förmåga att gripa en roterande stav visats genom att de 
utför planerade vridningsenheter för att anpassa handen till objektets orientering. 
Det finns också belägg för att den prediktiva förmågan ökar med ålder eftersom 
antalet enheter minskar med ökande ålder för såväl annalkandet som vridningen. 
Detta visar ett predicerande beteende för såväl vridning som annalkande men 
hur hänger dessa två delar av rörelsen ihop? Det tycks som om annalkandet och 
vridningen är två delar i ett koordinerat system. Två delar som är skilda från 
varandra men samtidigt något koordinerade. Speciellt tydlig är skillnaden 
genom att antalet enheter och placering av maxenheten skiljer sig åt mellan 
annalkandet och vridningen. De olika delarna verkar koordinerade eftersom 
korrelationen mellan annalkande och vridning visar en tendens mot att 
spädbarnen ökar handrotationen samtidigt som de ökar handens hastighet fram 
mot objektet. Dessa resultat kan sättas i samband med Jeannerods (1984) 
slutsatser om att griprörelser består av två skilda men koordinerade 
komponenter, en transportkomponent och en manipulationskomponent. 
Transportkomponenten är det som i denna studie kallas annalkandet. 
Manipulationskomponenten behandlas inte i denna studie men liknande 
tendenser som finns mellan transport- och manipulationskomponenten finns 
mellan annalkandet och vridningen. Det faktum att annalkandet och vridningen 
inte påverkas likadant av stavens rotationshastighet ger tydliga indikationer på 
att det handlar om två olika och relativt oberoende delar precis som Jeannerod 
(1988) beskriver skillnaden mellan transport och manipulation. Det tycks endast 
vara ålder som påverkar annalkandet och vridningen i griprörelsen på samma 
sätt. Även detta är i linje med tidigare studier (Jeannerod, 1988) som påvisar att 
de olika komponenterna utvecklas synkront.  
 
Den apparatur som har används har uppfyllt kraven för studien. Att använda ett 
ProReflex system är mycket bättre än att endast koda direkt från videoinspelning 
eftersom det ger en mer exakt bild av handens rörelse. Dock finns det även 
nackdelar med systemet. Det blir ofta störningar i upptagningen av markörerna 
vilket leder till att många försök inte kan användas. Troligen måste systemet 
anpassas något bättre till denna specifika mätsituation som innebär mycket 
rörelse med båda händerna och dessutom korta avstånd mellan markörerna. Det 
analysprogram som har utvecklats och används har fungerat tillräckligt bra för 
denna studie. Dock bör påpekas att funktionen för att dela in hastigheter i 
rörelseenheter skulle kunna vidareutvecklas för att inte inkludera delar av 
hastighetskurvan som inte innehåller varken acceleration eller inbromsning, 
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detta gjordes med framgång i Hofsten studie 1991. Dessutom skulle mer data 
kunna analyseras om inte kraven om synliga markörer var så höga. Ytterligare 
en utvärdering av data och vidareutveckling av analysprogrammet skulle kunna 
ge fler analyserbara försök där endast två markörer syns. 
 
Antalet enheter kan ha påverkats av att griprörelsernas längd bestämts av 
mängden kodbar data för varje griprörelse, men antalet annalkandeenheter vid 
sex månaders ålder stämmer väl överens med tidigare resultat av Hofsten 
(1991). Även trenden med minskande antal enheter med ökande ålder stämmer 
väl överens med studiens resultat. Resultaten visar dessutom att denna trend 
fortsätter efter 31 veckor vilket är den äldsta ålder som Hofsten (1991) 
undersökte. Upp till 10 månader (44 veckor) redovisas i denna studie. 
Medelvärdet av den totala tiden som ligger strax över en sekund stämmer väl 
överens med Hofsten (1991) vilket är ytterligare ett tecken på att resultaten inte 
har påverkats negativt av griprörelsernas analyserbara längd. 
 
Det förekom flest överhandsgrepp, detta stämmer överens med tidigare 
forskning (McCarty et al. 1999) vilket påvisar att datan som har samlats in 
stämmer väl överens med tidigare studier. Det är även troligt att de flesta 
vertikala grepp har en tendens åt överhandsgrepp snarare än åt underhandsgrepp, 
vilket skulle ge en än bättre överensstämmelse med tidigare forskning. Det 
faktum att spädbarnen vred handen mer då de utförde högergrepp än då de 
utförde vänstergrepp är ett resultat som behöver mer utredning. Det vore 
intressant att jämföra hur stavens rotationsriktning påverkar valet av vänster- 
respektive högergrepp och se om det är det som påverkar hur mycket handen 
vrids, dock har det ej funnits utrymme till det i denna studie. Ännu en intressant 
aspekt är hur vuxna utför denna typ av gripuppgift med en roterande stav. 
Vidare forskning för att jämföra spädbarnens griprörelser med vuxnas 
griprörelser mot roterande objekt skulle tillföra mycket till ämnet. Det skulle ge 
en bättre bild av hur bra spädbarnen är på att kombinera den annalkande delen 
med vridningsdelen. 
 
Spädbarn i åldrarna sex och tio månader kan kombinera förmågan att prediktivt 
anpassa handen efter objektets orientering och förmågan att prediktivt fånga ett 
objekt i rörelse. Dessa två förmågor tycks vara olika delar i ett system. Två delar 
som är koordinerade men ändå skilda från varandra.  
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Bilaga 1 – bilbarnstolen  
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Bilaga 2 – Stokkestolen  
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Bilaga 3 – reflexmarkörplacering  
 

 
 

vkl, vänsterhand lillfingrets knoge  hkl, högerhand lillfingrets knoge 
 
vkp, vänsterhand pekfingrets knoge hkp, högerhand pekfingrets knoge 
 
vh, vänsterhand hh, högerhand 
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Bilaga 4 – experimentuppställning  
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Bilaga 5 – huvudfunktion  

 
function ut = kattis(a) 
%Fixar missing data, filtrerar och tar fram hela 
resultatet. 
%Indata=koordinatmatrisen. 
%Ut=hela resultatet. 
i=1; 
j=1; 
anytt=[]; 
anyast=[]; 
while i<=15  %ersätter missing data 
   anytt=[anytt,datakoll(a(:,i))]; 
   i=i+1; 
end 
while j<=15  %filtrerar 
   anyast=[anyast,filtrera(anytt(:,j),15)]; 
   j=j+1; 
end 
hast=mudata(medel(hastighet(anyast)),20); 
%frame,värde,dal/topp,enhetsbredd för långtgående 
hastighet 
vinkhast=mudata(vhastighet(vinkelhand(anyast)),15);%f
rame,värde,dal/topp,enhetsbredd för vinkelhast 
langd=length(a); 
avst=avstand(anyast);%avståndsskillnad mellan 
maxavstånd och minavstånd 
vinkskillnad=vskillnad(anyast);%vinkelskillnad mellan 
max och min på skala från 180 till -180 
korr=corrcoef(sammalangd2((medel(hastighet(anyast))),
(vhastighet(vinkelhand(anyast))))); 
ut=sammalangd1(hast,vinkhast,langd,korr(1,2),avst,vin
kskillnad); 
 
figure(1); %plottar långtgående hastighet 
plot(medel(hastighet(anyast))); 
figure(2); %plottar vinkelhastighet 
plot(vhastighet(vinkelhand(anyast))); 
 
function y = sammalangd2(vek1,vek2) 
%anpassar längden på vektorer så att de kan bilda en 
matris 
antal=abs(length(vek1)-length(vek2)); 
if length(vek1)>length(vek2) 
   while antal>0 
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      vek2=[vek2;0]; 
      antal=antal-1; 
   end 
elseif length(vek1)<length(vek2) 
   while antal>0 
      vek1=[vek1;0]; 
      antal=antal-1; 
   end 
else  
end 
y=[vek1,vek2]; 
 
function y = 
sammalangd1(hast,vinkhast,langd,korr,avst,vinkskillna
d) 
%anpassar längden på vektorer så att de kan bilda en 
matris 
antal=abs(length(hast(:,1))-length(vinkhast(:,1)));  
if length(hast(:,1))>length(vinkhast(:,1)) 
   while antal>0 
      vinkhast=[vinkhast;0 0 0 0]; 
      antal=antal-1; 
   end 
elseif length(hast(:,1))<length(vinkhast(:,1)) 
   while antal>0 
      hast=[hast;0 0 0 0]; 
      antal=antal-1; 
   end 
else  
end 
fattas=abs(length(langd)-length(hast(:,1))); 
while fattas>0 
   langd=[langd;0]; 
   korr=[korr;0]; 
   avst=[avst;0]; 
   vinkskillnad=[vinkskillnad;0]; 
   fattas=fattas-1; 
end 
y=[hast,vinkhast,langd,korr,avst,vinkskillnad]; 
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Bilaga 6 – funktion för datakontroll 
 
function ut = datakoll(xyzmat) 
%Antar att första och sista koordinaten är skild från 
noll. 
%Indata= x-, y- ELLER z-vektor. 
%Utdata=vektor med ifylld missing data. 
l=length(xyzmat); 
i=2; 
start=0; 
stopp=0; 
nymat=[xyzmat(1)]; 
while i<l 
   if (xyzmat(i))==0  %koordinaten är noll 
      if abs(xyzmat(i-1))>0  %föregående är ej noll 
         start=i-1; 
         i=i+1; 
    elseif (xyzmat(i))==0  %föregående är noll 
         i=i+1; 
      end 
    elseif abs(xyzmat(i))>0  %koordinaten är ej noll 
      if and(abs(xyzmat(i-1))>0,abs(xyzmat(i+1))>0)  
%föregående är ej noll & 
         nymat=[nymat;xyzmat(i)];                    
%nästföljande är ej noll 
         i=i+1; 
      elseif abs(xyzmat(i-1))==0  %föregående är noll 
         stopp=i; 
         
nymat=[nymat;linspace(xyzmat(start),xyzmat(stopp),(st
opp-start+1))'];      
         i=i+1; 
      else      %föregående är ej noll & nästföljande 
är noll 
         i=i+1; 
      end 
   end 
end 
nymat=[nymat;xyzmat(l)]; 
ut=nymat;    
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Bilaga 7 – funktion för filtrering 
 
function ut = filtrera(vek,bredd) 
%Medianfiltrering med varierande bredd. 
%Indata=vektor och angiven bredd. 
%Utdata=ny vektor med medianvärden. 
s=1; 
t=bredd; 
nyast=[]; 
l=length(vek); 
while t<=l  %medianfiltrering 
  nyast=[nyast;mitten(s,t,vek)]; 
  s=s+1; 
  t=t+1; 
end 
ut=nyast; 
 
function y = mitten(s,t,ny) 
%tar ut medianen mellan s och t i matrisen ny 
i=s; 
l=length(ny); 
temp=[]; 
while and((i<=t),(t<=l)) 
   temp=[temp,ny(i)]; 
   i=i+1; 
end    
y=median(temp,2); 
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Bilaga 8 – funktion för annalkande hastighet 
 
function ut = hastighet(a) 
%Räknar ut hastigheten i 3D för de tre markörernas 
rörelse. 
%Estimerar hastigheten med överlappning med q steg i 
taget. 
%Indata=koordinatmatrisen. 
%Utdata=Medianfiltrerade hastigheter för varje 
markör. 
p=1; 
q=7; 
t=240/6; 
mar1=[]; 
mar2=[]; 
mar3=[]; 
l=length(a); 
while q<=l    
   mar1=[mar1;((sqrt((a(p,7)-a(q,7))^2+(a(p,8)-
a(q,8))^2+(a(p,9)-a(q,9))^2))*t)]; 
   mar2=[mar2;((sqrt((a(p,10)-a(q,10))^2+(a(p,11)-
a(q,11))^2+(a(p,12)-a(q,12))^2))*t)]; 
   mar3=[mar3;((sqrt((a(p,13)-a(q,13))^2+(a(p,14)-
a(q,14))^2+(a(p,15)-a(q,15))^2))*t)]; 
   p=p+1; 
   q=q+1; 
end    
ut=[filtrera(mar1,10),filtrera(mar2,10),filtrera(mar3
,10)]; 
 
 
 
function ut = medel(mat) 
%Räknar ut medelhastigheten för de tre markörerna på 
handen. 
%Indata=matris med hastigheter för de tre markörerna. 
%Utdata=matris med medelhastigheterna.  
MEDEL=mean(mat,2); 
ut=MEDEL;   
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Bilaga 9 – funktion för vridningshastighet 
 
function ut = vhastighet(vmat) 
%Tar fram vinkelhastigheten. Estimerar hastigheten 
med överlappning med q steg i taget.  
%Medianfiltrering bredd 10. Absolutbeloppet då 
vinklarna varierar mellan 180 0ch -180. 
%Indata=matris med vinklar för hand eller pinne. 
%Utdata=vinkelhastigheterna medianfiltrerade. 
p=1; 
q=7; 
vhast=[]; 
t=240/6; 
l=length(vmat); 
while q<=l 
   vhast=[vhast;(vinkelspecial(vmat(q),vmat(p))*t)]; 
   p=p+1; 
   q=q+1; 
end 
assignin('caller','vhast',vhast); 
ut=filtrera(vhast,10); 
 
function y = vinkelspecial(v1,v2) 
%Räknar ut skillnaden mellan vinklar och fixar 
speciellt då vinklarna har olika tecken  
%och över/understiger 90/-90.  
%Tar då 360 minus abs summan av vinklarna för att få 
skillnaden. 
if or(and(v1<-90,v2>90),and(v1>90,v2<-90)) 
   y=360-(abs(v1)+abs(v2)); 
else 
   y=abs(v1-v2); 
end 
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Bilaga 10 – funktion för handens vinkel 
 
function ut = vinkelhand(a) 
%Kolla vinkeln på handryggen, varierar mellan 0 till 
180 och 0 till-180 grader. 
%Markören knogepekfinger(kp) är utgångsmarkören, dvs 
närmst origo. 
%Indata=koorinatmatrisen. 
%Utdata=vektor med alla vinklar för handen. 
p=1; 
vinkel=[]; 
l=length(a); 
while p<=l 
   if and(a(p,8)>a(p,11),-a(p,7)>-a(p,10))%första 
kvadranten 
    vinkel=[vinkel;(((180/pi)*(asin((a(p,8)-
a(p,11))/sqrt((-a(p,7)--a(p,10))^2+(a(p,8)-
a(p,11))^2)))))]; 
    p=p+1; 
   elseif and(a(p,8)>a(p,11),-a(p,7)<-a(p,10))%andra 
kvadranten 
      vinkel=[vinkel;(180-((180/pi)*(asin((a(p,8)-
a(p,11))/sqrt((-a(p,7)--a(p,10))^2+(a(p,8)-
a(p,11))^2)))))]; 
      p=p+1; 
   elseif and(a(p,8)<a(p,11),-a(p,7)<-a(p,10))%tredje 
kvadranten 
      vinkel=[vinkel;(-180-((180/pi)*(asin((a(p,8)-
a(p,11))/sqrt((-a(p,7)--a(p,10))^2+(a(p,8)-
a(p,11))^2)))))]; 
      p=p+1; 
   elseif and(a(p,8)<a(p,11),-a(p,7)>-a(p,10))%fjärde 
kvadranten 
      vinkel=[vinkel;(((180/pi)*(asin((a(p,8)-
a(p,11))/sqrt((-a(p,7)--a(p,10))^2+(a(p,8)-
a(p,11))^2)))))]; 
      p=p+1; 
   else 
   end    
end 
ut=(vinkel); 
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function ut = vskillnad(a) 
%Räknar ut skillnaden mellan vinklar och fixar 
speciellt då vinklarna har olika tecken  
%och över/understiger 90/-90. Tar då 360 minus abs 
summan av vinklarna för att få skillnaden. 
%Indata=koordinatmatrisen. 
%Utdata=Vinkelskillnad mellan maximal och minimal 
vinkel. 
v=vinkelhand(a); 
v1=max(v); 
v2=min(v); 
if or(and(v1<-90,v2>90),and(v1>90,v2<-90)) 
   ut=360-(abs(v1)+abs(v2)); 
else 
   ut=abs(v1-v2); 
end 
 
 
 



Katarina Johansson 
 

 

Bilaga 11 – funktion för rörelseenheter 
 
function ut = mu(hast,hojd) 
%Delar upp hastighetskurvan i rörelseenheter.  
%Indata=hastighetsmatris och tröskelvärde för 
acceleration och inbromsning. 
%Utdata=matris med frame,hastighets-värde,markör för 
dal/topp. 
pos=1;  
dal=1; 
topp=1; 
leta=1; 
daltopp=[]; 
while (pos+1)<=length(hast) 
   if leta>=0 %letar topp 
      %Om en dal hittas som är lägre än en valid dal 
så blir det automatiskt den nya valida dalen 
      if (hast(dal)>=hast(pos)) 
         dal=pos; 
      end 
      if (hast(pos+1)-hast(pos))>=0 %på väg upp 
         pos=pos+1; 
      else %på väg ned 
         if and((hast(pos)-hast(dal))>=hojd,pos-
dal>=12) 
            topp=pos; 
            daltopp=[daltopp;dal hast(dal) 0]; 
            leta=-1; 
         end 
         pos=pos+1; 
      end    
   else %letar ny dal 
      %Om en topp hittas som är högre än en valid 
topp så blir det automatiskt den nya valida toppen 
      if (hast(pos)>=hast(topp)) 
         topp=pos; 
      end 
      if (hast(pos+1)-hast(pos))<=0 %på väg ned 
         pos=pos+1; 
      else %på väg upp 
         if and((hast(pos)-hast(topp))<=-hojd,pos-
topp>=12) 
            dal=pos; 
            daltopp=[daltopp;topp hast(topp) 1]; 
            leta=1; 
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         end 
         pos=pos+1; 
      end 
   end    
end 
%Se till att sista topp och/eller dal kommer med om 
den skall med. 
if leta < 0 % letade efter dal när det helt plötsligt 
tog slut 
   %För att ta med topp och dal så måste de vara 
valida 
   if and((hast(topp)-hast(pos))>=hojd,pos-topp>=12) 
      daltopp=[daltopp; topp hast(topp) 1]; 
      daltopp=[daltopp; pos hast(pos) 0]; 
   end 
else % letade efter topp när det helt plötsligt tog 
slut 
   %Automatiskt kan det ej vara fråga om att 
registrera den som valid 
   daltopp=[daltopp; dal hast(dal) 0]; 
end 
ut=daltopp;  
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Bilaga 12 – funktion för antal enheter m.m. 
 
function ut = mudata(hast,hojd) 
%Behandlar utdata från funktionen mu. 
%Indata=hastighetsmatris och tröskelvärde för 
acceleration och inbromsning. 
%Utdata=data från funktione mu utan dubletter och med 
bredden på varje enhet. 
enkel=dubletter(mu(hast,hojd));%frame,värde,dal/topp 
utan dubletter 
bredd=enhetsbredd(enkel);%bredden på varje enhet 
while length(enkel(:,1))~=length(bredd) 
   bredd=[bredd;0]; 
end    
ut=[enkel,bredd];%utdata är 
frames,värde,dal/topp,enhetsbredd 
 
function y = dubletter(resmu) 
%tar bort dubletter 
p=1; 
enkel=[]; 
while p<length(resmu(:,1)) 
   if resmu(p,1)~=resmu(p+1,1) 
      enkel=[enkel; resmu(p,:)]; 
      p=p+1; 
   else  
      p=p+1; 
   end 
end  
enkel=[enkel;resmu(length(resmu(:,1)),:)];%lägger 
till sista elementet 
y=enkel;%utdata är mu-mat utan dubletter  
 
function y = enhetsbredd(enkel) 
%tar ut bredden på varje enhet 
p=2; 
bredd=[]; 
while p+1<=length(enkel(:,1)) 
   if and(enkel(p,2)>enkel(p+1,2),enkel(p,2)>enkel(p-
1,2)) 
      bredd=[bredd;(enkel(p+1,1)-enkel(p-1,1))]; 
      p=p+2; 
   else    
      p=p+1; 
   end 
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end 
y=bredd;
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Bilaga 13 – funktion för avstånd  
 
function ut = avstand(a) 
%Räknar ut avståndet mellan handryggen och 
medelpunkten på pinnen. 
%Indata=koordinatmatrisen. 
%Utdata=skillnad mellan max och min avstånd. 
pinnex=[mean([(a(:,1)),(a(:,4))],2)]; 
pinney=[mean([(a(:,2)),(a(:,5))],2)]; 
pinnez=[mean([(a(:,3)),(a(:,6))],2)]; 
handx=[mean([(a(:,7)),(a(:,10))],2)]; 
handy=[mean([(a(:,8)),(a(:,11))],2)]; 
handz=[mean([(a(:,9)),(a(:,12))],2)]; 
p=1; 
avst=[]; 
l=length(pinnex); 
while p<=l    
   avst=[avst;(sqrt((handx(p)-pinnex(p))^2+(handy(p)-
pinney(p))^2+(handz(p)-pinnez(p))^2))]; 
 p=p+1; 
end    
ut=max(avst)-min(avst); 
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