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Sammanfattning 
 

Prediktion av förändringar i omgivningen är nödvändigt för att vi ska kunna 
planera våra handlingar. Hur spädbarns gripförmåga utvecklas har länge 
studerats men hur spädbarn predicerar, anpassar handen och griper efter 
roterande objekt har inte undersökts tidigare. Tio stycken tio månader gamla 
spädbarn och nio stycken sex månader gamla spädbarn studerades när de grep 
efter en roterande stav i två olika hastigheter och riktningar samt i horisontalt 
och vertikalt läge. Griprörelsen registrerades med hjälp av ett ProReflex system 
(Qualisys). Om vinkelskillnaden mellan handen och staven i gripögonblicket var 
mindre än 45° ansågs rörelsen vara prediktiv. Båda åldersgrupperna visade en 
prediktiv förmåga då vinkelskillnaden låg på ungefär 20° hos båda grupperna. 
De tio månader gamla spädbarnen hade något bättre handanpassning i den högre 
hastigheten och valde även att rotera handen i stavens rörelseriktning medan det 
hos de sex månader gamla spädbarnen inte fanns någon skillnad mellan att 
rotera handen med eller mot rörelseriktningen. 
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Förord 
 
En stor del av arbetet har varit att ta fram den metod som har använts för 
försöken. Det har varit en spännande resa fram till färdigt resultat. Den största 
behållningen har ändå varit att få träffa och arbeta med de spädbarn som har 
deltagit i försöken. Det är med stor förundran jag har fått ta del av dessa 
kompetenta små individer. Tack alla barn, med föräldrar, som tagit sig tid för att 
vara med i studien! 
 
Jag vill också tacka min handledare Claes von Hofsten som har varit ett stort 
stöd och en outsinlig källa till kunskap under arbetet. Ett stort tack även till den 
övriga forskningsgruppen och speciellt till Olga Kochukhova för hennes 
assistens vid försöken. Tack alla för en mycket speciell tid! 
 
Ett speciellt tack vill jag rikta till Katarina Johansson för ett bra samarbete och 
för att jag fick använda mig av hennes matlabfunktioner för mina beräkningar. 
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Utveckling av spädbarns prediktiva förmåga att gripa en 
roterande stav: Gripstrategier 

 
Under spädbarnets första levnadsår utvecklas barnet enormt, både fysiskt och 
kognitivt. Spädbarnet lär sig om sin omgivning genom att utforska den och lär 
sig även att utnyttja sin omgivning så småningom.  
 
Vi lever i en rörlig och föränderlig värld där förmågan att kunna anpassa sig till 
sin miljö är av största vikt. Inte minst gäller detta koordination och timing av 
rörelser i förhållande till omgivningen. Alla handlingar är riktade mot framtiden. 
För att kunna planera och utföra rörelser på ett effektivt och säkert sätt krävs 
förmågan att förutsäga vad som kommer att hända i omgivningen. Exempel på 
detta kan vara att hålla balansen på en båt i sjögång eller att jonglera. En jonglör 
måste alltid veta var bollarna kommer att hamna för att kunna fånga dem och 
sedan kasta upp dem i luften igen. De handlingar som utförs beror på vad som 
händer runt omkring oss och för att dessa handlingar ska vara så effektiva som 
möjligt behövs det handlingsplaner för dessa. De i sin tur kräver prediktion av 
omgivningen för att  handlingen ska bli lyckad och utföras på ett effektivt sätt.   
 
Att kunna sträcka sig efter och gripa föremål i sin omgivning är en viktig 
förmåga som spädbarnet utvecklar. För att lyckas med att sträcka sig efter och 
gripa ett föremål behöver handen justeras efter objektets storlek, form och dess 
lokalisering. Justeringen måste också inträffa innan handen griper om objektet 
för bästa resultat. Studier har visat att förmågan att sträcka sig efter och gripa ett 
objekt finns tidigare än vad man har trott. Som nyfödd sträcker sig spädbarn mot 
föremål som attraherar dem även om det inte kan gripa dem (Hofsten in press). 
Hand och arm är då kopplade till extensions- och flektionssynergier. Dessa 
innebär att när armen extenderas (sträcks ut) så gör hand och fingrar det med. 
Likadant när armen flekteras (dras ihop) så gör hand och fingrar det samma. Vid 
15 veckors ålder sträcker sig spädbarn efter rörliga objekt (Hofsten 1979) och 
förmågan utvecklas sedan alltmer. Från att ha varit ganska instabila och ryckiga 
rörelser blir griprörelserna mer förfinade och jämna (Hopkins & Rönnqvist 
2001).  
 
Flera studier har visat på ett samband mellan postural kontroll och griprörelser 
(Rochat & Stacy 1989, Fallang, Saugstad & Hadders-Algra 2000, Hopkins & 
Rönnqvist 2001). Postural kontroll betyder att individen har kontroll över bålen 
och huvudets rörelser i förhållande till bålen. Genom detta får spädbarnet balans 
och stabilitet. I studien av Fallang, Saugstad och Hadders-Algra konstaterades 
att den posturala stabiliteten hade betydelse för kvalitén av en griprörelse. Bättre 
stabilitet och balans gav bättre prestation i griprörelsen. De förordar att den 
första förbättringen i griprörelsen hos ett spädbarn bland annat kommer utav en 
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förbättrad bålbalans och postural kontroll. Självständigt sittande uppträder vid 
ungefär sex månaders ålder (Hofsten in press). 
 
1980 visade Hofsten att spädbarn kunde sträcka sig efter rörliga objekt på ett 
prediktivt sätt. För att kunna möta och fånga ett rörligt objekt måste barnet flytta 
handen mot en position där objektet kommer att befinna sig i framtiden och inte 
mot den plats där objektet ses just för tillfället. Vid grepp av ett rörligt objekt 
behövs information till hjärnan om själva objektet och dess rörelse för att kunna 
utveckla en handlingsplan över hur handen ska föras till en position där objektet 
kan nås och greppas. Hofsten (1980, 1983) visade att spädbarn kan predicera 
objekts rörelser och anpassar sina rörelser efter detta. Hofsten (1983) visade att 
spädbarn sträcker sig och griper efter objekt i referens till objektets rörelse och 
inte till en statisk omgivning. Handen rör sig med objektet samtidigt som den 
förs närmare objektet. I en studie (Hofsten et al., 1998) visades att barn som 
griper efter ett objekt, som rörde sig i en diagonal bana framför barnet, kunde 
förutse var objektet skulle komma inom räckhåll och förde handen dit. Att 
kunna förutse ett objekts framtida position är möjligt tack vara att det följer 
vissa fysiska lagar som till exempel tröghetslagen. En kropp som rör sig i en viss 
riktning med en viss hastighet kommer att fortsätta i samma riktning och med 
samma hastighet så vitt inte kroppen påverkas av en yttre kraft. I Hofstens studie 
fick spädbarn gripa efter ett objekt som rörde sig i en diagonal bana framför 
dem. Objektet startade sin rörelse utom räckhåll för barnet och rörde sig sedan 
snett in framför spädbarnet som då fick chansen att gripa det. Spädbarnen i 
studien förde handen till en position där objektet skulle dyka upp i sin diagonala 
bana. Även om objektet tog en ny väg efter halva banan förde spädbarnet 
handen till en punkt där objektet skulle ha befunnit sig om det fortsatt på samma 
diagonala bana. Detta tyder på att barnen har predicerat en fortsatt linjär rörelse.     
 
Hofsten och Fazel-Zandy (1984) pekade i sin studie på vikten av visuell 
information för att kunna utföra en effektiv griprörelse. Lockman, Ashmead & 
Bushnell (1984) noterade i sin studie att spädbarnen ofta tittade på den stav de 
skulle gripa under griprörelsen. Det var dock inte någon signifikant skillnad 
mellan de rörelser där de gjorde det och de rörelser där de släppte staven med 
blicken i slutet av rörelsen. McCarty et al. (2001) visade att det inte spelade 
någon roll för anpassningen av handen om spädbarnen fick se sina händer under 
hela rörelsen eller om den visuella informationen av händerna uteslöts under den 
senare delen av griprörelsen. Enligt denna studie räcker den visuella 
informationen spädbarn får under början av rörelsen för att skapa en 
representation av objektet. Den visuella informationen är alltså viktig för att 
spädbarnet ska kunna utföra en lyckad griprörelse men hela rörelsen behöver 
inte övervakas utan är viktigast för att göra en första bedömning av objektets 
orientering. 
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Handens anpassning 

Lockman, Ashmead & Bushnell (1984) undersökte hur fem månaders respektive 
nio månaders spädbarn grep efter en vertikalt eller horisontellt ställd stav. Båda 
grupperna anpassade handen efter stavens orientering men de äldre spädbarnen 
var bättre på att anpassa handen efter staven vid de olika förhållandena. De nio 
månader gamla spädbarnen anpassade också handen till staven tidigare i rörelsen 
än vad de fem månader gamla spädbarnen gjorde. De yngre barnen justerade 
handen i större grad efter själva kontakten med staven när de väl grep den. Det 
fanns även en indikation på att spädbarnen anpassade handen bättre till den 
horisontellt ställda staven än till den vertikalt ställda. Samma studie undersökte 
också om spädbarnen föredrog att gripa efter staven med vänster eller höger 
hand. De visade sig att de nio månader gamla spädbarnen grep fler gånger med 
högerhanden än vad den yngre gruppen gjorde.  
 
Andra studier (McCarty et al.; 2001; Hofsten & Fazel-Zandy, 1984) har också 
gjorts på spädbarns gripförmåga av en stav i horisontellt och vertikalt läge. Alla 
dessa studier fann att handen hos spädbarnen var anpassad efter staven. De äldre 
spädbarnen (nio månader gamla) var dock bättre på att anpassa handen och 
gjorde det tidigare i rörelsen än vad de yngre spädbarnen (fem månader gamla) 
gjorde (McCarty et al. 2001). I studien fick sju och en halv månader gamla 
spädbarn sträcka sig efter en vertikal eller horisontell stav. Det visade sig att 
handens anpassning skilde sig åt mellan det horisontella (medel 32°) och det 
vertikala läget (medel 47°). I det här experimentet var 0° när handen låg med 
handflatan neråt och 90° vertikalt rakt upp. Studien innefattade även test mellan 
tre ytterligare åldersgrupper med fem, sju och nio månader gamla spädbarn som 
fick gripa efter staven i vertikalt och horisontellt läge. I den yngsta gruppen 
skilde sig inte resultaten signifikant åt mellan de olika lägena. De fem månader 
gamla spädbarnen anpassade också handen till staven efter själva kontakten och 
greppet om staven. I gruppen med sju månader gamla spädbarn skilde sig 
handens vinkel mellan grepp av den horisontella staven och den vertikala staven 
åt och de anpassade handen efter staven innan kontakten med staven i båda 
lägena. Lika så anpassades handen efter stavens orientering i gruppen av nio 
månader gamla spädbarn som anpassade handen tidigt i rörelsen. Ett experiment 
med bara nio månader gamla spädbarn gjordes också där ljusförhållandena 
ändrades, från mörkt rum med självlysande stav till mörkt där spädbarnen bara 
fick se stavens orientering innan ljuset släcktes. Där var handens orientering 17° 
i det horisontella läget då staven lyste (22° i det mörka). För det vertikala läget 
var resultatet 65° (56° för det mörka). Detta betyder att barnen kan tillgodogöra 
sig information om ett objekts orientering och använda sig av detta senare under 
utövandet av griprörelsen utan att behöva övervaka utförandet av rörelsen.  
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I studien av Hofsten och Fazel-Zandy (1984) framhölls det att det fanns olika 
strategier hos spädbarn för att anpassa handen efter staven. I deras studie ingick 
15 stycken spädbarn som testades regelbundet mellan fyra och sju månaders 
ålder. Dels kunde spädbarnen anpassa handen efter objektets orientering tidigt i 
griprörelsen eller till och med innan närmandet började eller också så kunde 
justeringen ske i den senare delen av griprörelsen. Till skillnad mot McCartys 
studie såg de ingen åldersskillnad här utan båda strategierna fanns 
representerade i de olika åldersgrupperna och det tycktes mest vara en fråga om 
att olika individer föredrog olika strategier. Båda grupperna förbättrade sin 
förmåga att anpassa handen till objektet med stigande ålder. 
 
Tau 

Timing i en rörelse är en viktig del av ett effektivt utnyttjande av 
rörelseförmågan. Det behövs timing för att kunna anpassa rörelse till yttre 
händelser. David Lee har tagit fram ett mått på timing i rörelse som han kallar 
tau. Tau (Lee et al. unpublished manuscript, Hofsten & Lee, 1982) är ett optiskt 
mått på hur lång tid det tar att komma fram till en viss punkt i rörelsebanan 
utifrån den nuvarande hastigheten. Studier som utnyttjar tau har studerat rörelse 
hos såväl CP-skadade barn som elitidrottsmän. Formeln för tau (τ) är :  
 

τ(x)=(x/x’)    (1) 
 
där x är den optiska sträckan mellan till exempel hand och stav, x’ är den 
hastighet som sträckan förändras med. När tau når ett visst kritiskt värde kan till 
exempel handen börja anpassa sig till staven och få ett mjukt och fint grepp. Ett 
tydligt exempel är att tänka sig en bromsande bil. Om bilen kör mot en korsning 
och får rött ljus måste föraren bromsa. Beroende på hur fort föraren kör måste 
han eller hon bromsa in olika hårt och vid olika avstånd fram till rödljuset för att 
stoppa i tid. För att få ett mjukt och fint stopp finns det ett kritiskt värde på tau 
där bilen måste börja bromsa för hinna stanna utan att tvingas tvärbromsa. Tau 
kan på detta sätt användas för att guida en rörelse till sitt slut utan att behöva 
mer information från omgivningen. 
 
 
 
Experimentet 

Hur ser då griprörelsen ut för spädbarn som griper efter roterande objekt? Detta 
har det tidigare inte gjorts några studier på. För att undersöka detta testades 
spädbarn i åldrarna sex och tio månader som fick gripa efter en roterande stav i 
två olika hastigheter och riktningar samt vertikalt och horisontellt läge 
 
 



Jenny Löndahl  Gripstrategier 

 11 

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 fem månader gamla barn 
fortfarande har en del instabilitet i griprörelserna. 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 (se Bilaga 1) och en 
stokkestol (se Bilaga 2) användes. Flera spädbarn trivdes inte i bilbarnstolen 
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 (se 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. (Se 
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 sekunder före greppet och 4 sekunder efter. Markörerna 
registrerades av kamerasystemet och levererades som 2D-data från var och en av 
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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. (Se 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 testa och arbeta in 
metoden. 
 
Vid behov kalibrerades systemet om innan varje försöksdeltagare dök upp och 
själva försöket förbereddes. Försöksdeltagarens nummer och datum filmades för 
att kunna skilja mellan de olika försöken på videon efteråt.  
 
Tillsammans med förälder/föräldrar kom sedan 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 sex reflexmarkörerna placerades på barnets 
händer. 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. Om de hade knappar av metall veks dessa undan eller 
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tejpades över för att inte störa systemet och skapa ”spökmarkörer”, det vill säga 
markörer som dyker upp i datan men som inte existerar egentligen. 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 vid det här laget fick föräldern 
ta upp barnet och sätta 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 om det behövdes så att barnet 
satt så stadigt. Barnet fick behålla den leksak den hade i handen och fick leka 
med den mellan de olika gripförsöken.  
 
Den av försöksledarna som skulle sköta stolen stannade kvar ute hos barnet 
medan den andra gick in bakom skynket för att sköta dator och övrig utrustning. 
Samma försöksledare skötte också motorn som drev en och förde anteckningar 
om varje griprörelse. 
 
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 den försöksledare som satt bakom 
skynket som ett tecken på att allt var klart. När detta inträffade väntade man till 
barnet hade uppmärksammat staven och koncentrerade sig på den innan 
försöksledaren vände stolen och sköt fram den till den position där barnet kunde 
gripa efter den. Om barnet var ivrigt och sträckte ut armarna efter staven under 
tiden stolen sköts in mot den fick försöksledaren 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 horisontellt 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 grip 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. 
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Vid några tillfällen fotograferades barnen under försöket och tillstånd hade då 
givits av föräldrarna innan.  
 
Databehandling och Videoanalys 

Varje försök spelades in på video. Själva analysen gick till så att varje band 
tidskodades så att alla försök fick en tidsmarkering längst ned i bild. Varje ruta i 
filmen var fyra hundradelar och genom att titta på filmen ruta för ruta kunde 
själva tidpunkten för greppet identifieras. Själva greppet identifierades av att 
handen rörde vid staven samt att fingrarna börjat sluta sig om staven, det vill 
säga när tummen och övriga fingrar börjar närma sig varandra. För att 
säkerställa validiteten gjordes först några filer på prov av de personer som 
bearbetade datan och jämfördes mot varandra. Då det inte skilde mer än 0,06 
sekunder mellan de olika kodarnas identifierade grepp ansågs skillnaderna vara 
försumbara. 
 
Noteringar gjorde också om vilken hand spädbarnet använde och till vilken 
kategori greppet skulle räknas, detta för att kunna se hur spädbarnen valde att 
gripa efter staven.  

 
HÖ – Helhandsgrepp-Över, handen griper i pronation (handryggen 
uppåt och handflatan nedåt) 
HU – Helhandsgrepp-Under, handen griper i supination (handryggen 
neråt och handflatan uppåt) 
HV - Helhandsgrepp-Vertikalt, handen griper i anatomiskt nolläge* 
DÖ – Dubbelhandsgrepp-Över, båda händerna griper i supination 
DU – Dubbelhandsgrepp-Under, båda händerna griper i supination 
DÖU – Dubbelhandsgrepp- Över/Under, en hand griper i pronation 
och en hand i supination 
DV - Dubbelhandsgrepp-vertikal, båda händerna griper i nolläge 

*anatomiskt nolläge på handen är när tummen pekar rakt framåt då armen hänger avslappnat 
rakt ned. 
 
 
Analys av positionsdata 

Data från försöken resulterade i filer från varje kamera med en 2D bild av 
markörerna. Genom att processa dessa filer skapas en koordinatlista som gör att 
markörerna kan visas i ett 3D koordinatsystem. För varje frame som kamerorna 
registrerat syntes markörernas position i rymden och markörernas rörelse. I 
denna fil definierades och identifierades markörerna för att senare kunna göra 
beräkningar på rörelserna. Följande stavmarkörer identifierades: Stav 1 och stav 
2, som satt längs ut på staven och markerade stavens rörelse i rymden. 
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Händernas markörer var följande: vänster knoge lillfinger (vkl), vänster knoge 
pekfinger (vkp), vänster hand (vh), höger knoge lillfinger (hkl), höger knoge 
pekfinger (hkp), höger hand (hh). (Se Bilaga 3.) De filer där nu griprörelserna 
kunde ses tredimensionellt var stora och innehöll mycket överflödig 
information. Det beslutades att det intervall vi ville titta på var från greppet och 
två sekunder bakåt. Då kunde hela griprörelsen analyseras. När barnet väl 
bestämt sig för att gripa staven tog det aldrig mer än två sekunder att utföra 
själva rörelsen.  
 
Den del av filen som skulle användas togs fram. Filerna begränsades till max två 
sekunder. Ibland var datan av så låg kvalitet att vissa markörer inte syntes under 
hela rörelsen eller försvann helt. Om så var fallet kunde filen kortas ner 
ytterligare efter som de funktioner som skulle göra beräkningarna då 
approximerar värden för dessa intervall och beräkningarna kan bli missvisande 
om dessa är för långa. Inte heller gick det att ha bortfall av markörer i början och 
i slutet av rörelserna. När det saknades markörer i slutet av en rörelse så ströks 
dessa data helt medan det ibland gick att manuellt gå in och korrigera bortfall av 
data i början av rörelsen.  
 
När filerna gjorts om och innehöll de kolumner för de markörer som skulle 
användas i beräkningarna kördes de en och en genom matlab med de funktioner 
som gjorde beräkningarna på datan.  
 
Funktionerna och graferna 

Då delar av datan saknades ersattes denna linjärt från senaste korrekta data 
punkt till nästa korrekta data punkt med lika många nya värden som det antal 
som saknades. Datan som registrerades med 240 mätvärden per sekund, 240 Hz, 
filtrerades först med ett medianfilter. Funktionen beräknade medianen för de 
första 15 värdena och hoppade sedan framåt ett steg och beräknade 
medianvärdet för nästa 15 värden och så vidare. Detta gjordes för att ta bort 
störningar i data som inte kom av naturliga rörelser. 
 
Funktionen beräknade vinkelskillnaden i själva gripögonblicket mellan hand och 
stav, stavens läge i gripögonblicket, samt handens läge i start och gripögonblick. 
 
Olika funktioner användes för att beräkna handens och stavens vinklar för att få 
rätt slutvärde. Alla rotationsrörelser registrerades mellan 0°, då handen var helt 
horisontell, till 180° och -180° för att fullborda ett helt varv.  
 
När stavens läge i gripögonblicket skulle tas fram för att se om spädbarnen 
föredrog att gripa staven vertikalt eller horisontellt behövdes endast intervallet 
0° till 90°. Det var inte de exakta värdena på vinklarna som skulle tas fram utan 
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bara stavens läge, det vill säga om staven var horisontell eller vertikal. När 
stavens rotation står som 180°, och staven därmed är horisontell, är detta i själva 
verket samma vinkel på staven som om rotationen var 0°. Detta tack vara att 
värdena beräknades utifrån koordinatdatan på de markörer som satt på staven. I 
funktionerna sattes en av markörerna till att alltid vara närmast origo, därför kan 
en helt horisontell stav ha antingen 0° eller 180° som värde. Om två nästan 
horisontella lägen registreras på 3° och 178°, så skulle medelvärdet av dessa 
ändå bli ett vertikalt värde på nära 90° trots deras horisontella värden. För att 
undvika detta användes en 90-gradig skala i detta fall. Om vinkeln på staven i 
gripögonblicket översteg 90° räknades den om genom att ta (180 – 
absolutbeloppet på vinkeln). I exemplet ovan skulle detta bli: 180°- 178°= 2°, 
det vill säga ett horisontellt värde. 
 
Två grafer togs också fram för varje fil. Dels en graf som visade handens och 
stavens vinkel under hela rörelseförloppet och dels en graf som visade tauvärdet 
under samma tid. Tau beräknades som vinkelavstånd genom vinkelhastigheten 
och begränsades i grafen till att visa den sista halvsekunden av rörelsen då det är 
själva slutanpassningen och inbromsningen till staven som man vill kunna säga 
någonting om.  
 
Ur graferna med handen och stavens vinklar kunde det avgöras om handen hade 
roterat med eller emot stavens rotation under griprörelsen. Bedömningen gjordes 
genom att titta på hur handens och stavens rotation förhöll sig till varandra under 
de sista två hundradelarna av griprörelsen.  
 
Skillnaden mellan handens och stavens rotation i gripögonblicket fick i vissa fall 
justeras för hand. När värdena jämfördes med varandra blev resultatet vid några 
tillfällen större än 90°. Dessa värden fick då räknas om eftersom skillnaden 
mellan hand och stav aldrig kan vara mer än 90°. Beräkningen gjordes genom att 
räkna (180°- den erhållna vinkeln). Om värdet från början till exempel blev 95° 
räknades 180-95=85. Det vill säga att skillnaden mellan hand och stav är 
egentligen 85°. 
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Resultat 
 
De 19 försöksdeltagarna presenterades för vardera tolv försök. Detta resulterade 
i totalt 228 försök för hela studien. Av dessa 228 försök kunde 104 filer 
användas till beräkningar. Övriga filer fick uteslutas på grund av olika skäl: 
videoinspelning saknades (3 st), inga försök att gripa staven (4 st), koordinatdata 
saknades (113 st) och övriga problem med datan (4 st). Tio av greppen var 
tvåhandsgrepp men behandlades i studien som enhandsgrepp. Den dominerande 
handen (det vill säga den hand som greppade först) och hade fullständiga 
koordinatdata valdes ut för analys i första hand. Om inte data uppfyllde 
villkoren så valdes den andra handen. 
 
Skillnader mellan handens och objektets vinkel 

En första beräkning gjordes för att testa om spädbarnen prediktivt anpassade 
handen till ett rörligt roterande objekt, i detta fall staven. En slumpmässig 
anpassning av handen borde ge ett medel på 45° i skillnad mellan stavens vinkel 
i gripögonblicket och handens vinkel i samma läge, det vill säga hur handen är 
anpassad till staven i själva gripögonblicket. Ett t-test mot testvärdet 45° gjordes 
på samtliga hastigheter, det vill säga i stillastående, hastighet 1(0,1 Hz), 
hastighet 2 (0,2 Hz). Samtliga resultat visade att medelvärdena i de olika 
hastigheterna skilde sig från 45° (t(40) =-6.701, p<.01) för de sex månader gamla 
spädbarnen och (t(59) =-14.86, p<.01) för de tio månader gamla spädbarnen.  
 
Medelvärdena på skillnaden mellan handens och stavens vinkel i 
gripögonblicket var på 24,54° (s=22,22) för de sex månader gamla spädbarnen 
respektive 18,69° (s=12,52) för de tio månader gamla spädbarnen i stillastående. 
I hastighet 1 var värdena 19,72° (s=18,29) för den yngre gruppen och 21,85° 
(s=14,16) för den äldre. I hastighet 2 var det 26,67° (s=20,42) för sexmånaders 
gruppen respektive 19,89° (s=12,08) för tiomånaders gruppen. Se Figur 1. 
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Figur 1. Medelvärdena på skillnaden mellan handens och stavens vinkel för de två 
åldersgrupperna. 
 
 
Den genomsnittliga skillnaden mellan handens och stavens vinkel vid 
griprörelsens slut var 26,66° i medel för 6-månadersgruppens spädbarn och 
20,91° för 10-månadersgruppens spädbarn.  
 
Testas hastigheterna var för sig mot ålder konstateras att åldern ger en 
signifikant skillnad ( F(1, 17) = 4.725, p>0.05)) mellan grupperna. Då det var 
olika antal gripförsök för de olika försöksdeltagarna baserade beräkningarna på 
deras medianvärde istället för deras individuella resultat i de olika försöken. 
Skillnaden ses tydligast i den högre hastigheten (hastighet 2). Handen är alltså 
bättre anpassad till staven vid den högre hastigheten hos gruppen med tio 
månader gamla spädbarn än hos sex månader gamla spädbarn.  
 
Med- eller motrotation av handen 

Griprörelserna analyserades vidare med avseende på om spädbarnen grep efter 
staven genom att följa med i stavens rotation och gripa den (se Figur 2) eller om 
de valde att rotera handen emot stavens rotationsriktning för att istället möta den 
(se Figur 3). Det fanns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 
(X2(1)=4.193, p<0.05). De tio månader gamla spädbarnen utförde griprörelsen 
genom att följa med i stavens rotationsriktning tre gånger så ofta som de grep 
den genom att rotera mot densamma. Hos de sex månader gamla spädbarnen 
fanns inte någon skillnad mellan hur ofta de valde att rotera med eller mot 
stavens rotationsriktning. 
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Figur 2. Exempel på en graf som visar när handen rör sig med staven. 
 

 
Figur 3. Exempel på graf som visar när handen rör sig mot staven. 
 
 
Vertikalt eller horisontellt grepp i stillastående 

Ingen av grupperna var signifikant bättre på att greppa staven vertikalt eller 
horisontellt i stillastående. Båda grupperna kunde dock anpassa handen efter 
stavens orientering, (t(40) = –6.701, p<.01) för sex månader gamla spädbarnen 
(t(59) =-14.861, p<.01) för de tio månader gamla spädbarnen. Medelvärdena för 
de vertikala och de horisontella greppen hos de olika åldersgrupperna kan ses i 
Tabell 1. Horisontella grepp hos de sex månader gamla spädbarnen var 
(M=17,86° s=8,4) och de vertikala greppen (M=30,26° s=29,01). 
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Tiomånadersgruppen hade som medel i det horisontella läget (M=17,25° s 
=10,46) och i vertikalt (M=19,33° s=15,58). 
 
Tabell 1. Medelvärden för åldersgrupperna när de grep vertikalt och horisontellt. 
 

6 Månaders Medel Medelfel 

VERTIKALT 17,86 3,44 

HORISONTELLT 30,26 10,99 

 
 

10 Månaders Medel Medelfel 

VERTIKALT 19,32 5,50 

HORISONTELLT 17,25 3,02 
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Greppet 

Det testades också om det fanns någon skillnad i stavens orientering när 
spädbarnen själva fick välja i vilket läge de ville gripa staven. För att titta på 
detta togs normalfördelningen fram för de vinklar på staven då spädbarnen valde 
att gripa den (se Figur 4). Medelvärdet hos stavens rotation gick inte att använda 
då det skulle bli ett värde som närmar sig 45° även om de individuella värdena 
skulle visa att greppen fördelade sig runt 0° och 90°, det vill säga när staven var 
i horisontellt eller vertikalt läge. Normalfördelningen av värdena visar att 
spädbarnen har en tendens till att greppa staven antingen i ett horisontellt läge 
eller i ett vertikalt läge. 
 

 
 
Figur 4. Normalfördelningen av de vinklar då spädbarnen valde att gripa efter staven. 
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De flesta spädbarn valde att gripa staven vertikalt (34 stycken) och med 
överhandsgrepp (53 stycken), det vill säga med handen i pronation. Se tabell 2. 
 
Tabell 2. Antal grepp i varje gripningskategori. 
 

Kategori du 1 
 dv 6 
 dö 2 
 döu 1 
 hu 7 
 hv 34 
 hö 53 

 
 
 
Antalet spädbarn som valde att gripa staven med vänster hand var 52 stycken 
och för högerhanden var antalet 42 stycken av sammanlagt 104 stycken grepp 
(de tio dubbelhandsgreppen har tagits bort).  
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Tau 

Det visade sig vara svårt att få tydliga resultat av de grafer på tau som togs fram. 
Graferna var inte tillräckliga för att kunna ta ut den del av rörelsen som var 
intressant, det vill säga anpassningen av handen in till staven. Det skilde sig åt 
för mycket mellan de olika graferna tidsmässigt när det korta intervall inträffade 
då handen gjorde sin anpassning. När tau-värdet når noll ska handen ha kontakt 
med staven. Detta hade dock ofta inträffat tidigare än det grepp som var 
identifierat i filen. Graferna (se Figur 3) var ett alltför klumpigt instrument för 
att få tydliga resultat. 

 
Figur 5. Graf över tau-värdena för den sista halvsekunden av griprörelsen. 
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Diskussion 
 
Skillnader mellan handens och objektets vinkel 

Skillnaden mellan hand och stav i gripögonblicket skilde sig signifikant från 45° 
i båda åldersgrupperna. Vilket bör innebära att det inte är en slumpmässig 
anpassning till staven. Slutsatsen kan då dras att handen hos båda 
åldersgrupperna också bör vara prediktivt anpassad efter staven. Detta stämmer 
in i resultaten av flera studier (McCarty et al, 2001; Lockman & Ashmead & 
Bushnell, 1984; Hofsten & Fazel-Zandy, 1984). Studien med McCarty et al från 
2001 visade att det någonstans mellan fem och sju månaders ålder inträffade 
något hos barnen som gjorde att de kunde börja anpassa handen prediktivt till 
olika vinklar på staven. De fem månader gamla spädbarnen anpassade handen 
efter objektets läge efter kontakten med objektet och hade alltså inte anpassat 
handen i själva gripögonblicket. Det hade däremot både de sju månader gamla 
spädbarnen och de nio månader gamla spädbarnen gjort. Flera undersökningar 
har tidigare visat på betydelsen av postural kontroll för att få bra griprörelser 
(Rochat & Stacy 1989, Fallang, Saugstad & Hadders-Algra 2000, Hopkins & 
Rönnqvist 2001). Någon gång kring sex månaders ålder börjar spädbarn kunna 
sitta själv utan stöd och sitter alltmer stabilt. Detta kan naturligtvis påverka 
barnets förmåga att gripa efter objekt. Det ger framför allt barnet en chans 
att stabilisera rörelsen och göra den mjukare och därmed mer effektiv. I 
experimentet stöttades också spädbarnen upp vid behov i stolen och fotplattan 
justerades för att de skulle sitta stadigt.  
 
Resultaten i denna studie pekar på att redan sex månader gamla spädbarn har 
denna förmåga att predicera rörelse hos roterande objekt. I studien av McCarty 
et al förbättrades förmågan att anpassa handen efter objektet hos de äldre 
spädbarnen och så skedde även i denna studie i den högre hastigheten. När 
staven roterade snabbare var den tio månader gamla gruppen signifikant bättre 
än den sex månader gamla gruppen.  
 
Att gruppen med tio månader gamla spädbarn var bättre än de sex månader 
gamla spädbarnen på att gripa staven i den högre hastigheten, samtidigt som det 
inte var stor skillnad mellan grupperna i stillastående och den lägre hastigheten, 
tyder på att gruppen med äldre spädbarn är bättre på att klara av snabba 
förändringar i orienteringen av objekt. 
 
Med- eller motrotation av handen 

Spädbarnen i den tio månader gamla gruppen grep efter staven genom att rotera 
handen med i samma riktning som staven roterade. Denna grupp roterade 
handen med i rotationen tre gånger så ofta som de roterade mot. I den yngre 
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gruppen var det ingen skillnad om barnen roterade handen med eller mot stavens 
rotation. Detta skulle vara stämma med resultaten från Hofstens studie från 1983 
där sjumånaders spädbarn grep efter ett rörligt objekt genom att flytta handen 
med i rörelsen samtidigt som närmandet sker. I Hofstens studie klarar dock 
redan fem månader gamla spädbarn detta. Det kan finnas en skillnad i uppgiften 
att gripa ett rörligt objekt som inte ändrar själva objektet under rörelsen och att 
gripa ett objekt som roterar. De yngre spädbarnen hade mer problem när 
hastigheten på rotationen blev högre än vad de äldre spädbarnen hade. Att gripa 
efter ett roterande objekt kräver fler moment i rörelsen än när barnet bara 
behöver beräkna var objektet kommer att befinna sig inom räckhåll för att kunna 
gripa det. I fallet med roterande objekt måste spädbarnet även anpassa handens 
rotation till rörelsen mot staven. 
 
Om man applicerar Hofstens teori om griprörelse som följer med i objektets 
rörelse kan man förklara handen rörelse med i rotationen som att rörelsen sker i 
referens till objektets rörelse och inte till en statisk omgivning. Det skulle vara 
intressant att jämföra detta med hur vuxna individer griper objekt i rotation. 
Roterar även vuxna med i objektets rotation eller hur ser deras strategi ut? Det 
skulle även vara intressant att jämföra med- och motrotation med olika 
greppkategorier och om det är skillnad mellan höger och vänsterhänta grepp I 
förhållande till objektets rotation. 
 
Vertikalt och horisontellt 

Båda grupperna anpassade handen efter stavens orientering. Det fanns dock 
ingen signifikant skillnad i hur spädbarnen grep objektet i horisontell eller 
vertikal position. Resultaten från de sex månader gamla spädbarnen är något 
bättre än de resultat McCarty fick från sju och en halv månad gamla spädbarn i 
sin studie från 2001 där spädbarnen fick gripa efter en horisontell eller vertikal 
stav. Där grep spädbarnen med motsvarande 32° skillnad i horisontellt läge och 
43° i vertikalt läge. Detta ska då jämföras med sexmånadersgruppen som grep 
staven med en skillnad på 17,86° i horisontellt läge och 30,26° i vertikalt läge. 
De nio månader gamla spädbarnen i McCartys studie grep den horisontellt 
ställda staven med en skillnad på 17° och den vertikalt ställda staven med 25° 
skillnad. I denna studie grep tiomånadersgruppen den horisontella staven med en 
skillnad på 17,25° och den vertikala 19,33°. Dessa värden bekräftar resultaten i 
McCartys studie. De skilda resultaten skulle kunna bero på att spädbarnen i 
McCartys studie satt i knät på sin förälder under experimenten medan 
spädbarnen i denna studie satt mer stabilt i en barnstol som var anpassade efter 
dem. 
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Greppet 

Spädbarnen valde i båda åldersgrupper att i de flesta fall gripa staven i ett 
horisontellt läge eller i ett vertikalt läge. 
 
Antalet grepp med vänsterhanden översteg antalet grepp med högerhanden 
vilket inte stämmer överens med tidigare studier. Det kan dock tänkas att det 
finns praktiska förklaringar i studiens utförande. Det är inte säkert att de filer 
som gick igenom bearbetningen av data var representativa för gruppen när det 
gäller val av hand för gripningen. Det filer som fick strykas på grund av att 
kvaliteten var sämre kan ha att göra med till exempel kamerauppställningen. 
Uppställningen kan ha gynnat de filer där greppet skedde med vänster hand och 
ha haft svårare att få fram bra data på högerhandsgreppen. Vid ett flertal 
tillfällen fick kalibreringen av systemet göras om upprepade gånger och det var 
ofta en av sidokamerorna som krånglade. Det skulle därför var mer intressant att 
i en framtida studie göra jämförelsen mellan alla grepp och inte bara mellan de 
grepp som beräkningarna gjordes på. 
 
Överhandsgreppen var flest förekommande och det verkar troligt att många av 
de vertikala greppen hade en tendens att även de vara åt det hållet. Nu 
identifierades de vertikala greppen manuellt och inte via det gradantal handens 
position hade i det exakta gripögonblicket. 
 
Tau 

De grafer som visade tau var alltför grova för att kunna visa några intressanta 
resultat. Det var ett alltför grovt instrument för att kunna göra de beräkningar 
som krävs för att kunna få fram de tänkta resultaten. Det skulle behövas ett 
lättare sätt att ta fram just den del av rörelsen som är intressant och detta måste 
nästan göras för hand då det inte inträffar exakt samtidigt i de olika graferna. 
David Lee håller för närvarande på att konstruera ett program där man manuellt 
kan gå in och sätta markörer på de ställen man vill göra beräkningarna mellan. I 
detta program kan man ta in handens vinkelförändring som en parameter och 
stavens vinkelförändring som en annan parameter. Dessa kan sedan plottas i ett 
diagram mot tiden. På detta sätt kan man manuellt gå in och avgöra när 
anpassningen sker mer exakt eftersom det går att se både stavens och handens 
vinkelförändringar. Minsta rörelse i stavens vinkelförändring tyder på kontakt 
mellan hand och stav, något som inte går att avgöra i de grafer som togs fram i 
denna undersökning. 
 
Metoden 

Den metod som använts i studien har i stort sett fungerat bra. Att använda sig av 
ett ProReflexsystem plus videoinspelning har kompletterat varandra bra. 
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ProReflexsystemet har gett mer exakthet åt beräkningarna, något som en 
videoinspelning inte kan erbjuda samtidigt som videoinspelningarna har bidragit 
med information som inte kan fås ut av ProReflexsystemet. Det har dock funnits 
vissa nackdelar med systemet. Det har varit svårt att kalibrera systemet vid vissa 
tillfällen och troligen skulle en bättre kamerauppställning ha behövts. Att de 
flesta griprörelser som registrerades var vänsterhänta grepp kan ha sin grund i 
detta. Rent praktiskt är det också en svår situation att mäta då det är mycket 
rörelse hos markörerna som sitter tätt på spädbarnens händer. 
 
De funktioner som användes för att beräkna rotationerna hos händerna och 
staven skulle behövas ses över för att undersöka om de är optimala som de är. 
Det var vissa värden som fick justeras manuellt i efterhand och detta extrajobb 
kanske kan undvikas i framtiden. 
 
Spädbarn i åldrarna sex till tio månaders ålder kan anpassa sina griprörelser 
prediktivt till ett roterande objekt. De tio månader gamla spädbarnen var bättre 
på att anpassa handen i den högre hastigheten än vad de sex månader gamla 
spädbarnen var. Den äldre gruppen valde också i högre grad att rotera handen 
med i stavens rotation. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 
 
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 
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Sammanfattning 
Abstract 
Prediktion av förändringar i omgivningen är nödvändigt för att vi ska kunna planera våra handlingar. Hur 
spädbarns gripförmåga utvecklas har länge studerats men hur spädbarn predicerar, anpassar handen och 
griper efter roterande objekt har inte undersökts tidigare. Tio stycken tio månader gamla spädbarn och nio 
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riktningar samt i horisontalt och vertikalt läge. Griprörelsen registrerades med hjälp av ett ProReflex system 
(Qualisys). Om vinkelskillnaden mellan handen och staven i gripögonblicket var mindre än 45° ansågs 
rörelsen vara prediktiv. Båda åldersgrupperna visade en prediktiv förmåga då vinkelskillnaden låg på ungefär 
20° hos båda grupperna. De tio månader gamla spädbarnen hade något bättre handanpassning i den högre 
hastigheten och valde även att rotera handen i stavens rörelseriktning medan det hos de sex månader gamla 
spädbarnen inte fanns någon skillnad mellan att rotera handen med eller mot rörelseriktningen. 
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