


Observera det 
motoriska utförandet!

Gör lika varje gång, 
hitta din struktur!



Mognads-
teorier

Bernsteins 
studies

Ekologiska 
teorier

Hjärnans 
plasticitet

Dynamiska 
teorier

Action to 
cognition

Motoriska teorier

Edelman , GM
Kugler, P
Kelso, J
Turvey, M
Thelen, E

Von Hofsten, C
Thelen, E
Adolph, K
osv

Darwin, C
Gesell, A
Mcgraw, M
Shirley, M
Bayley, N

Bernstein, N
Gibson, J
Gibson, E

Hjärnans mognad
Cefalo-caudal

Distal-proximal
Reflexer





Motorisk nivå

Motoriskt 
utförande

Perception

Uppmärk-
samhet

Omgivningen

Interaktion

Motivation

F
a
k
to

re
r 

so
m

 p
åv

er
k
a
r 

d
en

 
m

ot
or

is
k
a
 u

tv
ec

k
lin

ge
n

Barnets konstitution och 
ev andra åkommor 



Milstolpar?









Hur kan det gå till i praktiken?
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Vad är viktigt att tänka på 
när du undersöker små barn?

• Låt barnet ligga på plant underlag

• Symmetriskt utgångsläge 

• Gör lika varje gång

• Kolla på det motoriska utförandet (rörelsekvaliteten)

• Kolla alltid efter symmetri/asymmetri
t ex kan barnet vrida huvudet åt båda håll? Använder barnet båda händer lika mycket? 

• Lyssna på föräldrarna 



Motorisk förmåga vid 2 mån
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Ryggläge

Huvudet börjar hållas i medelläge

Armar med öppna händer börjar lyftas från underlaget

Medrörelser i bålen

Fot- och tåledsrörelser kan utföras oberoende av benets 
rörelser



Avvikande motoriskt utförande vid ca 2 mån 

• Oro vid lägesändringar 

• Rörelsefattigdom

• Asymmetriska rörelser

• Hårt knutna händer

• Inslagna tummar

• Avsaknad av isolerade fot- och tåledsrörelser, 
plantarflektion



Ryggläge

Vrider huvudet utan medrörelser i resten av kroppen

Sträcker sig efter och griper föremål och för dem till munnen

Vänder till båda sidor och tillbaka

Kan böja i höften och lyfta benen så att hand- fotkontakt blir möjlig

Motorisk förmåga vid ca 6 mån
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Avvikande motoriskt utförande vid ca 6 mån 

Samma som tidigare men även

• Oförmåga att hålla huvudet stadigt i olika 
kroppslägen 

• Få rörelser mot tyngdkraften

• Okoordinerade rörelser

• Skakighet

• Instabilitet

• Rörelsefattigdom

• Ökade och tydligare avvikelser när barnet vill
röra sig målinriktat



Motorisk förmåga vid ca 10 mån

Om barnet kan ta sig upp till sittande och tillbaka till magläge utan 
problem behöver inte barnet observeras i rygg- och magläge.
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Sittande Förflyttning 

Sitter stadigt och kan vrida
obehindrat på huvudet och bålen. 

Förflyttar sig med stor variationsrikedom

Fria arm- och handrörelser

Fria ben- och fotrörelser



Avvikande motoriskt utförande vid ca 10 mån 

Samma som tidigare men även

• utpräglad hänthet

• bristande samordning mellan händer och 

hand och syn

• medrörelser

• spändhet i högre positioner

• bristande variation

• instabilitet



”Röda flaggor” CP

• Extension i benen

• Plantarflektion i fotleden

• Extension i armarna 

• (Hårt) knutna händer 

• Inslagna tummar

• Ökad avvikelser när barnet vill röra sig 
målinriktad 



Vad kan en 3-åring?

Går med ledig gång och god 
fotavveckling* 

Springer med fart 

Kan stanna och ändra riktning 
plötsligt när det går och springer 
utan att ramla*

Klarar start, stopp och snabba tempo-
och riktningförändringar

Cyklar på trehjuling* Väjar undan för hinder 

Bygger torn av 8 klossar* Placerar föremål med god riktning och 
kraft 

Går i trappa utan stöd Ritar cirkel 

Hoppar jämfota* Kastar och fångar stor boll

Hoppar ner från låg höjd Klär på sig med viss hjälp

Kliver över föremål och nerför låg 
höjd med anpassade steg

* 2,5 år



COMBINED ASSESSMENT OF MOTOR 
PERFORMANCE AND BEHAVIOUR
(CAMPB)

Hemgren E & Persson K. Ups J Med Sci.1999



Developmental
Coordination
Disorder 

DCD
F82.9 Specifik motorisk utvecklingsstörning



Developmental coordination disorder 

A. Utvecklingen och genomförande är klart försenat…svårigheterna 
yttrar sig genom klumpighet, långsamhet och bristande 
precision.

B. Den bristande motoriken ska påverka barnet påtagligt över en 
längre period…ska påverka skolinlärning, dagliga aktiviteter, 
fritidsaktiviteter och lek.

C. Symptomen ska debutera i tidig ålder. 

D. De motoriska svårigheterna kan inte förklaras av bristande 
intellektuell förmåga, synnedsättning och inte vara orsakad av 
neurologisk skada (t ex CP, muskeldystrofi, degenerativ sjukdom). 

DSM-5 (2013)



”Learned helplessness” hos barn med DCD

Bristande koordination 
jämfört med jämnåriga barn

Bristande ADL funktioner

Bristande medverkan i leken 
i förskolan

Bristande social förmåga 
samt kompisproblem i skolan 

Låg självkänsla

Psykisk ohälsa

< 4 år

Tonåren

Missiuna et al 2007
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