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Sammanfattning 

Syfte 

Tidigare forskning har visat att Tai Chi träning förbättrar balansen hos äldre. Syftet med 

denna studie var att undersöka om barns balans påverkades av träning som utfördes i ett 

långsamt tempo liknande Tai Chi träning. 

Studien syftade också till att utreda om det förelåg någon skillnad i balans mellan pojkar och 

flickor och om något av könen tog till sig träningen bättre. Studien syftade även till att 

undersöka hur balansen påverkades då barnen utförde olika kognitiva uppgifter.  

 

Metod 

Studien fullföljdes av 41 barn i åldern 9-10 år. En interventionsgrupp, 19 barn tränade Tai Chi 

liknande rörelser dagligen under åtta veckor och denna jämfördes med en kontrollgrupp, 22 

barn som inte fick denna träning.  

Balansövningar utfördes på en kraftplatta samt på en metallprofil. Från övningarna på 

kraftplattan mättes standardavvikelse och amplitud av tryckcentrums mediolaterala och 

anterioposteriora förflyttning. Från övningarna på metallprofilen mättes antalet nedtramp. 

 

Resultat  

Många parametrar mättes men endast en uppvisade en signifikant träningseffekt. Pojkarna 

minskade standardavvikelsen på tryckcentrums mediolaterala förflyttning vid stående med 

öppna ögon.  

Studien uppmätte vissa skillnader i balans mellan pojkar och flickor. 

Mätningar av tryckcentrums förflyttning då barnen utförde olika uppgifter uppmätte en 

signifikant skillnad vid stående med öppna ögon jämfört med stående då ögonen var stängda 

(med eller utan utförande av en samtida kognitiv uppgift).  

Övningarna på metallskenan förbättrades lika mycket i tränings- som kontrollgrupp. 

 

Slutsats  

Studien ger indikationer att träningsformen i viss utsträckning var effektiv då daglig träning 

under åtta veckor gav signifikant förbättring i en av de testade parametrarna.  

Dessa fynd är i linje med de fåtal studier som finns på träning av balans hos barn. 

 

Nyckelord: postural control, intervention studies, dual-task, Tai Chi, postural sway 



Abstract 

Aim. Previous studies have shown that Tai Chi exercises improve postural control in elderly 

people. The primary aim of this study was to investigate if similar Thai Chi like training 

affects postural control in children. Secondary aims of the study was 1) to investigate if any 

such effects from training differs between boys and girls and 2) to investigate whether 

performing a cognitive task during balance testing had any effect on postural control in these 

children. 

 

Method. The study was conducted over an eight week period with 41 children in the ages 9-

10 years old. The children were divided into two groups; children in the training group (n=19) 

who participated in Tai Chi like training every day, and children in the control group (n=22) 

who did not participate in this training. 

In the balance tests, different tasks were performed on a force plate and on a metal profile. 

From the tasks performed on the force plate, the standard deviations and amplitudes of the 

mediolateral and anterioposterior displacements of center of pressure were measured. From 

the tasks performed on the metal profile, the number of clampdowns were counted. 

 

Results. Several different aspects of the postural control were measured in the study. Only 

one of these improved significantly with training. Boys in the intervention group showed a 

decrease in the standard deviation of the mediolateral displacement of the center of pressure 

when standing with open eyes.  

The study also showed some differences in postural control between boys and girls.  

When comparing the displacement in center of pressure between different two-legged tasks 

performed on the force plate, significantly less displacement was found in the task involving 

standing with open eyes compared to all tasks involving standing with closed eyes (with or 

without a concurrent cognitive task).  

The number of clampdowns from the metal profile were reduced after the training period, to a 

similar extent in the control and the training groups.  

 

Conclusion. This study indicates that slow motion training, similar to Tai Chi, has a small but 

positive effect on postural control, for boys 9-10 year old, when conducted every day over an 

eight week period, as one of the tested parameters shows an improvement. 

These results are also consistent with similar studies on postural control among children. 
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1 Inledning 

Balans är en viktig komponent i barns motoriska kontroll. En bra balans skapar trygghet i 

rörelser, aktiviteter och leder till minskad risk för skador. Osäkerhet och bristande motorisk 

kontroll kan bidra till inaktivitet och därigenom en mindre dos av lek och rörelse. Balansen 

behöver underhållas, tränas och ständigt utmanas.  

 

Balansförmågan varierar mellan individer. Naturliga variationer finns mellan pojkar och 

flickor samt mellan olika åldersgrupper. Detta beror på olika grader av mognad och påverkas 

av barnets växande under vilket de tre systemen som kontrollerar vår balans utvecklas. De tre 

sinnen som samspelar kring vår balans är; det visuella som utgörs av synen, det 

somatosensoriska som utgörs av djup känsel och inre led- och muskelsinnet och det 

vestibulära som utgörs av vestibularisapparaten. 

 

Balansmätningar har gjorts på olika åldersgrupper genom att mäta sk posturalt svaj, vilket 

avser en persons avvikelse från att stå helt upprätt. Dessa har visat att äldre personer och barn 

har störst posturalt svaj.
1
 
2
 Skillnader i balans har även uppmätts mellan pojkar och flickor i 

yngre åldrar. Pojkar i åldern 9-10 år har uppvisat högre posturalt svaj än flickor.
3
 
4
  

 

I ett samhälle som kräver rörelse kan man fundera vilka konsekvenser försämrad balans får 

för individen. Balansproblem bland äldre yttrar sig tydligt genom exempelvis fallolyckor.
5
 

Hur yngre barn påverkas av nedsatt balans är inte helt klarlagt.  

 

Om ett barns balans kan tränas upp så hade man kunnat anta att det hade kunnat leda till 

positiva konsekvenser för individen. Frågan som ställs i denna uppsats är om det går att träna 

upp balansen hos en grupp barn.  

 

                                                 
 
 
1
 M Hytönen, I Pyykkö, H Aalto, J Starck, “Postural control and age”,  Acta Otolaryngol, 113 (1993) s. 119-122 

2
 DR Wolff, J Rose, VK Jones, DA Bloch, JW Oehlert, Gamble JG. ”Postural balance measurements for children 

and adolescents”, J Orthop Res, 16 (1998),  s. 271-275 
3
 Lee Nolan, Anatoli Grigorenko, Alf Thorstensson, “Balance control: sex and age differences in 9- to 16-year-

olds”,  Developmental Medicine & Child Neurology, 47 (2005),  s. 449-454 
4
 P Odenrick, P Sandstedt, “Development of postural sway in the normal child”, Hum.Neurobiol, 3 (1984), s. 

241-244, 
5
 David. A. Winter, “Human balance and posture control during standing and walking,” Gait & Posture, 3 

(1995) 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om barns balans påverkas av träning som utförs i ett 

långsamt tempo, liknande Tai Chi träning. Undersökningen syftar även till att utreda om det 

föreligger någon skillnad i balans mellan pojkar och flickor och om de tillgodogör sig 

träningen på olika sätt. 

 

Studien syftar även till att undersöka hur balansen hos barn påverkas då de ska utföra olika 

kognitiva uppgifter samtidigt som barnen ska stå så stilla som möjligt. 

 

Valet att använda Tai Chi liknande övningar som utförs i ett långsamt tempo grundar sig på 

att få undersökningar är gjorda med denna träningsform. Detta skulle kunna vara en ”mjuk” 

träningsform som passar flera målgrupper, t.ex. barn som har en neurologisk dysfunktion och 

äldre personer. Därför är en förhoppning med studien att resultaten skall kunna inspirera 

vidare forskning fokuserad på andra målgrupper. 

 

Målet med att träna barns balans är att barnet ska kunna röra sig med god balans och 

samtidigt kunna tänka på andra saker samt utföra olika uppgifter, istället för att fokus får 

läggas på att barnet ska kontrollera sin balans.  

 

Primär frågeställning i uppsatsen är: 

- Går det att mäta någon förändring i balans hos barn efter träning med Tai Chi liknande 

övningar utförda i ett långsamt tempo? 

 

Sekundära frågeställningar är: 

- Går det att mäta någon skillnad i balans mellan pojkar och flickor, före och efter 

träningsperioden? 

- Hur ser balansen hos barn ut då de utför olika uppgifter samtidigt som de ska stå still?  

 

 

1.2 Definitioner 

Inom balansforskning används skillnader i tryckcentrums förflyttning som markör för 

posturalt svaj, vilket innebär en indikator på hur CNS kontrollerar en persons position av 
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kroppstyngdpunkten.
6
 Det finns egentligen ingen helt statisk position vid stående, då små 

rörelser sker även vid stillastående. Dessa rörelser benämns postural svaj eller svajrörelser. 

Dessa sker helt omedvetet och är dynamiska korrigeringar för att behålla position och balans.  

 

Förflyttning av tryckcentrum är förflyttningen av den resulterande kraftens angreppspunkt på 

understödsytan.
7
 
8
  

 

Mätningar av tryckcentrums förflyttning för att beräkna den statiska balansen är den mest 

använda metoden och olika variabler undersöks, t ex., storlek på ytan på svajningarna, 

medelsvaj under en given tid, svajhastighet och svajamplitud i olika riktningar.
9
 I denna 

studie likställs balans och posturalt svaj med olika mått på tryckcentrums förflyttning. 

 

Övningar i denna studie innebär de olika rörelserna i träningsprogrammet. Uppgifter innebär 

de olika positioner som används vid stående på kraftplattan och på metallprofilen samt de 

kognitiva uppgifter som används i undersökningen.  

 

1.3  Tidigare studier 

1.3.1 Balans, kön och ålder 

Det finns stora variationer i balans utifrån ålder. Balansen utvecklas då barnet växer och 

mognar samtidigt som en utveckling av det visuella, vestibulära och somatosensoriska 

systemet fortfarande pågår. Flera studier har jämfört balansen hos olika åldersgrupper och 

slutsatsen var att de äldsta personerna, 90 år och de yngre barnen, 6 år hade störst posturalt 

svaj.
10

 
11

  

 

Variationer i balans finns mellan pojkar och flickor, vid vissa åldrar, även om många studier 

inte har delat på pojkar och flickor som undersökningsgrupp. Skillnader i förflyttning av 

tryckcentrum har uppmätts då pojkar och flickors balans har jämförts i balansmätningar. 

Pojkar i 9-10 års ålder visade på förbättringar då de blev 11-12 år, vilket innebar mindre 

                                                 
6
  Alf Thorstensson, “Svensk Idrottsforskning”, 1 (1998) 

7
 SH Samer, DV Robin, DC.,Szurkus, DH Ashmead, SW Peterson, RG Shiavi, “Simultaneous measurement of 

body center of pressure and center of gravity during upright stance”,  Gait & Posture,  4 (1996) 
8
 Winter,  3 (1995) 

9
 S S Hasan, M J Lichtenstein & R G Shiavi, “Effect of loss of balance on biomechanics platform measures of 

sway: Influence of stance and a method for adjustment”, Journal of Biomechanics, 23 (1990), s. 783-789 
10

 Hytönen, s. 119-122 
11

 Wolff, s. 271-275 
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förflyttning av tryckcentrum. Flickor visade inte någon liknande förbättring. Nämnda studies 

slutsats var att den posturala utvecklingen fortsätter hos pojkar efter 9-10 års ålder och att 

balansmätningar ska göras med pojkar och flickor var för sig för att resultaten ska bli 

tillförlitliga.
12

 

 

Balansen kan påverkas på olika sätt. Vuxna använder sig av en teknik för att fixera blicken 

och kan på så sätt minska förflyttningen av tryckcentrum. Den strategin kan även barn 

använda sig av. Mätningar av detta har gjorts och resultaten visar att vuxna och äldre barn har 

lättare att använda sig av den strategin än yngre barn. 
13

  Jämförelser av balansen har gjorts 

för att se om det fanns någon skillnad i balans då ögonen var öppna respektive stängda. 

Resultatet var att balansen förbättrades då ögonen var öppna.
14

 

 

1.3.2 Nedsatt balansförmåga och balans i samspel med olika uppgifter 

Nedsatt balansförmåga orsakas av skador, olika sjukdomar och åldrandet. Vid svårigheter 

med balansen är förflyttningen av tryckcentrum större 
15

 och enligt Winter resulterar alla 

neuromuskulära dysfunktioner i någon form av degeneration av vårt balanssystem.
16

 Många 

studier ger en indikation att barn med olika dysfunktioner har svårare att korrigera sin balans 

både vid stående och då de samtidigt ska utföra en uppgift.
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 

 

Ett barns vardagliga rutiner i skolan och även på fritiden handlar ofta om att kombinera balans 

och motorisk kontroll med att samtidigt utföra en kognitiv uppgift. Tidigare forskning har 

visat hur balansen påverkas vid utförandet av en samtida uppgift.
22

 
23

 

                                                 
12

 Nolan, s. 449-454 
13

 CL Riach, JL Starkes, “Visual fixation and postural Sway in children”, Mot. Behav, 21(1998), s. 265-76 
14

 Wolff, s. 271-275 
15

 HC Diener, J Dichgans, M Bacher, B Gompf, “Quantification of postural sway in normals and patients with 

cerebellar disease”,  Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 57(1984), s. 134-142 
16

 Winter,  3( 1995) 
17

 Yocheved Laufer, Tal Ashkenazi, Naomi Josman, “The effects of a concurrent cognitive task on the postural 

control of young children with and without developmental coordination disorder”, Gait & Posture, 27 (2008), s.  

347-351 
18

 Joanne M Inder, S John Sullivan, ”Motor and Postural Response Profiles of Four Children with 

Developmental Coordination Disorder”, Pediatric Physic, 17 (2005), s. 18-29 
19

 Chia-Liang Tsai, sheng K. Wu, Chi-Huang Huang, “Static balance in children with developmental 

coordination disorder”, Human Movement Science, 27(2008), s. 142-153 
20

 Thierry Pozzo, Paul Vernet, Catherine Creuxot-Garcher, Fabrice Robichon, Alain Bron, Patrick Quercia, 

“Static postural control in children with developmental dyslexia”, Neuroscience Letter,s 403 (2006), s. 211-215 
21

 J Wang, Y Wang, Y Ren, “A case-control on balance function of attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) children”, Beijing Da Xue Bao, 18 (2003), s. 280-283 
22

 G L Pellecchia, “Postural sway increases with attentional demands of concurrent cognitive task”, Gait and 

Posture, 18 (2003), s.  29-34 
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Det samtida lösandet av en kognitiv uppgift påverkade förflyttningen av tryckcentrum. Det 

posturala svajet ökade då uppgiftens svårighetsgrad ökade.
24

 
25

 Jämförelser har gjorts mellan 

barn och vuxnas balans då de samtidigt skulle utföra en kognitiv uppgift. Barns balans 

påverkades mer och förflyttning av tryckcentrum var större hos barnen än hos de vuxna när 

uppgiftens svårighetsgrad ökade.
26

  

 

1.3.3 Balansträning 

Få träningsstudier har hittats där träningsformen består av komplexa övningar som utförs i ett 

långsamt tempo. En träningsstudie inom konståkning, vilket är en aktivitet där stora krav 

ställs på en väl fungerande balans, har använt sig av neuromuskulär träning. Träningen bestod 

av balansövningar på olika underlag. Denna träningsform resulterade i en signifikant 

förbättring av balansen. 
27

 De mätningar som gjordes för att beräkna balansen utgick från att 

försökspersonen stod på ett ben på en kraftplatta och där utförde olika uppgifter under 15 

sekunder med ögonen öppna och stängda. Testen upprepades tre gånger och ett medelvärde 

räknades ut på varje test. De mätningar av standardavvikelsen av tryckcentrums förflyttning 

som gjordes var mätningar av den totala ytan och total förflyttning av tryckcentrum. 

 

Balansträning för att förhindra fallolyckor hos äldre har genomförts och träningsformen har 

varit Tai Chi. Resultaten har visat att äldre som regelbundet tränade koordinationsövningar i 

långsamt tempo, i form av Tai Chi Chuan (TCC) hade bättre postural kontroll än en icke TCC 

tränande grupp. Studiens slutsats blev att äldre personer som tränade TCC regelbundet 

klarade av mer utmanande övningar och hade bättre postural kontroll än de som inte tränade 

TCC regelbundet. Den statiska balansen var lika för de båda grupperna. Konklusionen var att  

koordinationsträning i denna form kan reducera fallen, öka rörlighet och stabilitet i äldre 

åldrar.
28

  

                                                                                                                                                         
23

 Y Blanchard, S Carey, J Coffey, A Cohen, T Harris, S Michlik, G Pellechia, “The Influence of Concurrent 

Cognitive Tasks on Postural Sway in Children”, Pediatric Physical Therapy, 17  (2005), s. 189-193  
24

 Pellecchia. S. 29-34 
25

 Blanchard, s. 189-193 
26

 Isabelle Olivier, Rémy Cuisinier, Marianne Vaugoyeau, Vincent Nougier, Christine Assaiante, “Dual-task 

study of cognitive and postural interference in 7-year old and adults”,  NeuroReport, 18 ( 2007), s.  817-821 
27

 Emily J Kovacs, B Trevor, “Effect of Training on Postural Control in Figure Skaters: A Randomized 

Controlled Trial of Neuromuscular Versus Basic Off – Ice Training Programs” Clinical Journal of Sports Med, 

14 (2004), s. 215-224 
28

 Alice M Wong, Yin-Chou Lin, Shih-Wei Chou, Fuk-Tan Tang, Pong-Yeon Wong, “Coordination Exercise 

and Postural Stability in Elderly People: Effect of Tai Chi Chuan”,  Arch  Phys Med Rehabil,  82 (2001) s. 608-

612 
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De mätningar av förflyttning av tryckcentrum som här har utförts är mätningar av statisk- och 

dynamisk balans. Försökspersonen stod under de olika testerna med en fot på vardera 

kraftplatta och mätningar utfördes då ögonen var öppna och då de var stängda. Mätningar 

gjordes även då blicken sökte olika punkter samt då underlaget var rörligt. Dynamiska 

mätningar gjordes då försökspersonen utförde tyngdöverföring i olika riktningar och 

hastigheter. Tiden för mätningarna var tre gånger 20 sekunder.   

 

Ytterligare en studie har undersökt om 4 och/eller 8 veckors Tai Chi träning, en och en halv 

timme i veckan, kan förbättra den posturala kontrollen hos äldre . Resultaten visade att det 

räckte med fyra veckors träning för att den posturala kontrollen skulle förbättras.
29

 Här mättes 

balansen genom två olika test, dels genom att under sex olika förhållanden mäta hur 

försökspersonen använde sig av det somatosensoriska, visuella och vestibulära systemet. Här 

stod försökspersonen så still som möjligt på kraftplattan med ögonen öppna, stängda och med 

blicken sökande olika punkter. De utförde sedan samma uppgifter men nu på ett rörligt 

underlag. Vid test två utfördes stabilitetstest dynamiskt på åtta olika sätt med hjälp av 

kraftplatta och video. Uppgiften här var att flytta kroppen i åtta olika riktningar så smidigt 

som möjligt utan att falla och tappa balansen eller att flytta fötterna från kraftplattan.  Här 

mättes förflyttning av tryckcentrum genom att mäta reaktionstid, maximal amplitud och 

riktningskontroll (förmåga att ta sig ut till nämnd riktning och åter).  Mätningarna utfördes 

under 20 sek. 

 

Ytterligare en studie har granskat och sammanfattat olika sätt att träna balans hos äldre. I 

denna sammanfattande studie har de kommit fram till att Tai Chi liknande övningar 

kombinerat med ögon- och huvudrörelser samt tyngdöverföringar kan ge förbättringar av 

balansen när de ingår som del i ett balansträningsprogram för äldre med syfte att minska 

fallrisken.
30

 Här har jämförelser gjorts av både statisk och dynamisk balans och 

träningsprogrammet har varit utformat så att dynamiska balansövningar har ingått i form av 

tyngdöverföringar inom kroppens understödsyta. Kropps- och bålrotationer samt 

armpendlingar har ingått och likaså övningar där kroppens tre plan har varit involverade.  

 

                                                 
29

 William Tsang, Hui-Chan, W.N., Christina W.Y, “Effect of 4- and 8-wk Intensive Tai Chi training on Balance 

Control in the Elderly”, The American College of Sports Medicine, 36 (2004),  s. 648-657 
30

 D Skelton & S Dinan, “Exercise for falls management: Rationale for an exercise programme aimed at 

reducing postural instability”, Physiotherapy Theory and Practice, 15 (1999), s. 105-120 
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Dessa studier ger indikationer på att balansträning kan utgå från neuromuskulära övningar, 

vilka kombineras med ögon- och huvudrörelser samt tyngdöverföringar och att dessa utförs i 

ett långsamt tempo liknande som i Tai Chi. Trots att ovanstående studier påvisat visst stöd för 

Tai Chi liknande balansträning så saknas ännu studier som undersöker effekten av denna typ 

av träning på barns balans.  

 

2 Metod 31 

Denna studie utfördes på ett bekvämlighets- underlag av 9-10-åriga barn i en förort till 

Stockholm. Den socioekonomiska sammansättningen av barn speglar kanske inte den 

generella för övriga landet och på samma sätt finns risk att barnens fysiska aktivitet skiljer sig 

från ett randomiserat urval av befolkningen. Före träningen hade dock pojkarna lite sämre 

balans än flickorna. Ett resultat som även visat sig i en annan studie där urvalet var mer 

representativt för svenska barn.
32

 

 

Studien genomfördes på en utvald skola. Valet av skola berodde på möjligheten att kunna 

utbilda personal och säkerställa dagliga träningstillfällen för barnen. I studien samverkade 

skola samt fritidshem och personalen turades om att leda träningen. Tillgänglighet var även en 

avgörande faktor då ansvarig för studien arbetar som lärare på denna skola och undervisar 

båda klasserna i idrott och hälsa. 

 

I urvalet togs ingen hänsyn till barn med nedsatt funktion, utan alla barn som deltog i 

undervisningen i årskurs tre ingick. I respektive klass fanns barn som var under utredning för 

dyslexi. 

 

Barnens föräldrar informerades om studien via brev. Föräldrarna fick godkänna sitt barns 

deltagande i studien genom att skriva under ett godkännande (bilaga 1) och lämna detta åter 

till skolan. Föräldrarna fick även möjlighet att ta kontakt med ansvarig för studien. I 

informationen fick föräldrarna veta att deltagande i studien var frivilligt och att eleverna 

skulle vara anonyma. Några föräldrar tillfrågades även om tillstånd att fotografera deras barn 

för att bilder skulle ingå för att tydliggöra studien. De gav sitt tillstånd till detta och alla 

föräldrar gav sitt godkännande till deltagande i studien. 

                                                 
31

 Jag har valt att diskutera studiens validitet och reliabilitet fortlöpande i uppsatsen, se ex. sid 13 
32

 Nolan, s. 449-454 
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2.1 Försöksgrupp 33 

I studien ingick två skolklasser, en försöksgrupp som fick träna och en annan som var 

kontrollgrupp. 

Försöksgruppen bestod av 20 elever, 11 pojkar och 9 flickor. Barnen gick i årskurs tre och var 

i genomsnitt 9 år och 8 månader gamla, standardavvikelsen var 5 månader. Lottning 

genomfördes mellan klasserna om vilken grupp som skulle vara försöksgrupp och vilken som 

skulle vara kontrollgrupp.  

 

2.2 Kontrollgrupp 

Från samma skola och årskurs kom kontrollgruppen som också var 9 år och 8 månader gamla, 

standardavvikelsen var 5 månader. Denna klass bestod av 23 elever, 14 pojkar och 9 flickor. 

Utgångspunkten var att individerna i kontrollgruppen skulle ha samma fördelning som i 

undersökningsgruppen beträffande variabler av relevans för den enskilda undersökningen.
34

 

 

Valet att ha träningsgrupp och kontrollgrupp på samma skola grundades av att förhållanden 

skulle vara så likvärdiga som möjligt, exempel; lika lek- och fritidsmiljö, samma idrottslärare, 

träning och friluftsaktiviteter, ungefär samma antal föreningsaktiva barn i varje grupp, 98% 

och 93% samt pedagoger som undervisade på ett likartat sätt, både utomhus och inomhus. 

 

Ett problem med att ha träningsgrupp och kontrollgrupp på samma skola och fritids skulle 

kunna vara att eleverna pratade och diskuterade träningen med varandra, vilket skulle kunna 

leda till att kontrollgruppen blev nyfikna och började träna. En riskbedömning gjordes om 

huruvida barn i dessa åldrar diskuterar detta med varandra eller om träningen inte var 

tillräckligt spännande att diskutera. 

 

 

 

2.3  Procedur 

Vecka ett genomfördes det första testtillfället med tränings- och kontrollgrupp och därefter 

följde åtta veckors daglig träning för träningsgruppen på skoltid. Efter tio veckor 

genomfördes testtillfälle två med grupperna. 

                                                 
33

 I det följande kommer begreppen försöksgrupp och träningsgrupp att användas synonymnt 
34

 Göran Ejlertsson, Statistik för hälsovetenskaperna, Danmark: Studentlitteratur, 2003, s.23 
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Tester genomfördes med eleverna under två dagar innan träningsperioden startade. Dag ett 

testades träningsgruppen och dag två testades kontrollgruppen. Därefter startade åtta veckors 

daglig träning under skoltid för träningsgruppen. Efter dessa åtta veckor testades de båda 

barngrupperna igen, på exakt samma sätt som vid det första tillfället.  

 

2.3.1 Genomförande av tester 

Två tester genomfördes avskilt från varandra utan några störande moment.  

De mätinstrumenten som användes var en metallprofil (figur 1) och en kraftplatta (figur 3). 

Dessa placerades 2,30 m från väggen. Ett rött kryss markerades på väggen, i elevernas 

ögonhöjd, 1,25 – 1,45 m (figur 2). Kraftplatta och datorutrustning kontrollerades innan start.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna kom parvis till testet och genomförde testerna i rummen. I rum ett fick de balansera 

barfota på en metallprofil, först på höger och sedan på vänster ben. Blicken skulle fokusera på 

det markerade krysset på väggen, i ögonhöjd. Antalet gånger noterades som det icke 

stödjande benet nuddade golvet.  

 

 

I rum två fanns två personer som hjälpte till vid genomförandet av testerna, en person som 

instruerade eleven och den andre samordnade kraftplatta och dator genom att bokföra det som 

mättes. Eleven började med att stå barfota på de markerade fötterna som fanns på kraftplattan 

och fick en instruktion om testet. Elevens ansvar var att säga till när testet skulle börja och 

testledaren tog ansvar för tiden. Eleven skulle under testet fokusera på krysset på väggen. Om 

inget annat angavs så var uppgiften var att stå så stilla som möjligt och inte prata under testet.  

 

 

 

Figur 1 

Metallprofil. 

Figur 2  
Kryss, att fästa 

blicken på. 

Figur3 
Kraftplatta med 
markeringar för 

fötterna. 
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De uppgifter som utfördes på kraftplattan var: 

1. Stående med öppna ögon (figur 4). 

2. Stående med stängda ögon (figur 5). 

3. Stående med stängda ögon och räknande baklänges med två steg (tal), från 45-43-41-

39… ned till 0, vid noll, omstart från 45, nedräkning med tre steg. 

4. Stående med stängda ögon och bilda ord som består av tre bokstäver (ord), på en given 

bokstav. Barnen fick önska ny bokstav då det blev svårt. 

5. Stående på höger ben med öppna ögon (figur 6). 

6. Stående på vänster ben med öppna ögon (figur 7). 

Räkne- och bokstavsuppgifterna instruerades både muntligt och visuellt, genom att visa ett 

exempel på bild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uppgifter som utfördes på metallprofilen var: 

1. Stående på höger ben med öppna ögon (figur 8). 

2. Stående på vänster ben med öppna ögon (figur 9). 

Här antecknades när det icke stödjande benet nuddade golvet.  

 

 

 

 

Figur 4  
 Stående med 

öppna ögon. 

Figur 5 
 Stående med 

stängda ögon. 

Figur 6 
Stående på 

höger ben, 

öppna ögon. 

Figur 7  
 Stående på 
vänster ben, 

öppna ögon.  

Figur 9 

Metallprofil 
stående på 

vänster ben. 

Figur 8 
Metallprofil 
stående på 

höger ben. 
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För att mätningar av balans ska bli tillförlitliga och ge ett säkert resultat får tiden inte vara för 

kort tilltagen. Carpenter med flera har rekommenderat minst 60 sekunder för att göra 

mätningarna så att dessa ska bli säkra och optimera tillförlitligheten i undersökningen.
35

  

Utifrån dessa rekommendationer gjordes alla mätningar i denna studie under 60 sekunder för 

att säkerställa ett tillförlitligt resultat. 

 

Alla barns längd mättes före och efter träningen och längdtillväxten var marginell. Det mättes 

ingen skillnad mellan pojkar och flickor i längdtillväxt. I andra studier har korrelationer gjorts 

mellan barnens längd och förflyttning av tryckcentrum och dessa jämförelser indikerar på att 

tryckcentrums förflyttning inte blir större med ökad längdtillväxt.
36

   

 

2.3.2 Testutrustning 

Mätningar gjordes på en metallprofil (uppgift 7-8) vilken var 50 cm lång, 3 cm bred och 5 cm 

hög samt på en kraftplatta (uppgift 1-6). Mätningar på kraftplatta av märke Bertec 

corporation, Columbus, Ohio, USA, modell nummer 2550-06, har gjorts på den resulterande 

kraftens angreppspunkt under foten samt de vertikala och horisontella reaktionskrafternas 

storlek.  

Kraftplattan var utrustad med trycksensorer som satt under denna och som kände av de krafter 

som alstrades mot underlaget. På kraftplattan stod försökspersonen barfota med antingen båda 

benen på samma platta eller på ett ben. Information skickades från kraftplattan till en dator för 

analys. 

 

I denna studie har dessa koordinater valts ut som mätparametrar för förflyttning av 

tryckcentrum; 

1. Mediolateral (ML), standardavvikelse (sd). 

2. ML, amplitud (amp). 

3. Anteriorposterior (AP), sd. 

4. AP, amp. 

5. På metallprofilen räknades antalet nedtramp (fall) i golvet.  

 

 

                                                 
35

 Mark G Carpenter, James S Frank, David A Winter, Gerhard W Peysar, ”Sampling duration effects on centre 

of pressure summary measures”, Gait and Posture,  13 (2001), s. 35-40 
36

 Nolan, s. 449-454 
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2.3.3 Dataanalys  

Sampling av de analoga signalerna till digitala utfördes med hjälp av en Micro 1401, 

Cambridge Electronic Design Ltd, Cambridge, UK, kopplad till en PC. De kanaler som 

insamlades från plattan var Fx, Mx och My. Datan lågpassfiltrerades och därefter räknades 

positionen för tryckcentrum i x och y-led fram genom position Y=Mx/Fz och position 

X=My/Fz.  

 

Utifrån position Y, mediolateral och position X, anteriorposterior framräknades sedan 

standardavvikelse och amplitud av den totala förflyttningen av tryckcentrum ut i X och Y-led.  

 

Beräkningen utfördes separat över en 60 sekunder lång tidsperiod för var och en av de sex 

tester som varje barn genomförde.  

 

2.3.4 Statistikbearbetning 

Insamlad data behandlades först i Excel och därefter gjordes en statistisk prövning om 

testvärdena var normalfördelade. Shapiro Wilk´s W-test visade att några värden var 

normalfördelade men majoriteten av värdena visade en skevhet. Detta innebar att icke 

parametriska mätmetoder valdes ut för att göra de olika jämförelserna.  

 

För att statistiskt se om det fanns några skillnader mellan könen användes Mann Whitney U- 

test.
37

 För att jämföra träningseffekter mellan kön och grupper användes Mann Whitney U-

test på skillnaden mellan testtillfälle ett och testtillfälle två. 

 

För att jämföra mätvärden mellan före och efter träning användes Wilcoxon matched pairs 

test.  Jämförelserna genomfördes med hjälp av SPSS, version 17,0. För samtliga test var 

signifikansnivå satt till p < 0,05. Det man anger som signifikantsnivå är den risk man som 

mest är beredd att ta, att felaktigt förkasta en sann nollhypotes. En nollhypotes innebär att 

man utgår från att det inte finns någon skillnad eller förändring.
38

 

 

 

 

                                                 
37

 Widar Henriksson, Statistik Icke-parametriska metoder, Umeå: Umeå Universitet, 1997,s.99 
38

 Ejlertsson, s.133 
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2.3.5 Träningsprogram  

Träningsprogrammet utfördes under åtta veckor. Vid samma tidpunkt under skoldagen 

genomförde eleverna träningsprogrammet i sitt klassrum. Programmet utfördes i ett långsamt 

tempo. Övningarna var utvalda med tanke på att de skulle vara komplexa, vilket innebar att 

många delar av kroppen samverkade och att kroppens olika plan, frontalplan,
39

 

transversalplan
40

 och sagittalplan
41

 skulle vara involverade.   

 

Övningarna var utformade så att det visuella-, vestibulära- och somatosensoriska systemet 

stimulerades parallellt, dvs en huvudrotation kunde ske samtidigt som blicken förflyttades och 

understödsytan var  begränsad. När övningarna utfördes i ett långsamt tempo ställdes krav på 

fokus och koncentration.  

 

Träningsprogrammets genomförbarhet testades på såväl vuxna som barn även innan studien 

initierades . De involverade ledarna var delaktiga i designen av träningsprogrammet och valet 

av övningar. Fem personer utbildades för att utifrån ett schema leda den dagliga träningen 

med träningsgruppen. 

 

Antalet träningstillfällen var 40 och bortfallet var tre tillfällen då träningsgrupp och 

kontrollgrupp var på utflykt. Bortfallet i studien var en elev i träningsgruppen (armbrott under 

träningsperioden) och en elev i kontrollgruppen (sjukdom vid testtillfälle ett). 

Träningsgruppens närvaro var 95 %, samma värden för pojkar som flickor under 

träningsperioden. Det faktum att bortfallet var endast en elev i varje grupp och att närvaron 

under träningsperioden var hög samt lika värden för pojkar och flickor gör att validiteten blir 

hög, i det avseendet att studien verkligen testat effekten av denna träning som beskrivits.  

 

2.3.6 Övningar  

Träningsprogrammet bestod av fyra övningar.  

 

Övning 1, tre minuter (figur 10) utgick från stående på ett ben, långsam sträckning av armarna 

uppåt, ovanför huvudet och därefter fall framåt med armar först följt av kroppen till 

”flygplansstående” med armarna sträckta framåt och stående på ett ben. Långsam tillbakagång 

                                                 
39

 Frontalplan, uppdelar kroppen i en främre och bakre del 
40

 Transversalplan, uppdelar kroppen i en övre och nedre del 
41

 Sagittalplan, uppdelar kroppen i en vänster och höger halva 
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med samma rörelser och till stående på ett ben med händerna sträckta ovanför huvudet. 

Övningen upprepades sedan på det andra benet.  

 

                        

 

Övning 2, två minuter (figur 11) utgick från stående med höger hand greppandes om vänster 

axel och blicken fäst långt bakom vänster axel. Huvud och blick roterade långsamt över till 

höger sida, så långt som blicken nådde. Övningen utfördes på samma sätt tillbaka till 

ursprungsläget och blicken ledde övningen. Detta upprepades med vänster hand, greppande 

om höger axel.  

 

                                                              

 

Övning 3, fem minuter (figur 12) innebar mycket långsam krypning på alla fyra, diagonalt 

arbete vilket innebar att höger hand flyttades fram samtidigt som vänster knä flyttades fram 

och tvärtom.  

Figur 10 
 Övning 1, stående på ett ben, sträck upp armarna ovanför huvudet och fall sedan framåt i 

”flygplansstående”, gå tillbaka på samma sätt i övningen till stående på ett ben. 

Figur 11 
Övning 2, höger hand kniper om vänster axel. Huvud 
och blick bak över handen och huvudet roterar 

långsamt till den andra sidan.  
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Övning 4, fem minuter (figur 13), utgångsställning var stående på ett ben med det andra 

benets knä uppdraget i rät vinkel och utdraget så långt det går till motsatt sida, jämfört med 

det ben som personen står på. Armarna startade så långt ut som möjligt på det stödjande 

benets sida. Armar och ben gick nu från den ena sidan till den andra och korsade varandra. 

Därefter skulle de gå samma väg tillbaka. Övningen upprepades på det andra benet.  

 

                                    

Den sammanlagda tiden för de fyra övningarna (= träningsprogrammet) var 15 minuter, 

fördelade på övning 1, cirka 3 minuter, övning 2 cirka 2 minuter, övning 3 cirka 5 minuter 

samt övning 4 cirka 5 minuter.  

 

Barnen utförde rörelserna så långsamt de kunde och målet var att de skulle hinna med alla 

övningar under 15 minuter. Målet var att utföra övningarna självständigt, i eget tempo samt 

med fokus och koncentration. 

Figur 13 
 Övning 4, Stående på ett ben med ben två vinklat ut till sidan, armarna i 

brösthöjd vinklade ut till andra sidan. Låt armar och ben mötas och korsas 

och avsluta på motsatta sidor. 

Figur 12 
 Övning 3, krypning, mycket långsamt. Höger hand 

flyttas fram samtidigt med vänster knä och tvärtom. 
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3 Resultat 

3.1 Skillnader i tryckcentrums förflyttning, mätningar på kraftplatta. 

3.1.1 Skillnader i träningseffekt mellan grupper och kön 

 

Skillnader i träningseffekt mellan tränings- och kontrollgrupp skiljde sig mellan flickor och 

pojkar endast i en mätparameter. I träningsgruppen sågs en signifikant skillnad i förbättring 

mellan könen av standardavvikelsen på den mediolaterala förflyttningen av tryckcentrum vid 

stående med öppna ögon (p=0,041). I träningsgruppen minskade pojkarnas standardavvikelse 

på den mediolaterala förflyttningen av tryckcentrum med 9,8 %, emedan flickorna inte 

uppvisade någon förändring. I kontrollgruppen sågs ingen förändring hos någotdera könet.  

 

I övriga mätparametrar,  

 vid stående med stängda ögon  

 vid stående med stängda ögon och räknande baklänges 

 vid stående med stängda ögon och bildande ord  

 vid stående på vänster ben 

 vid stående på höger ben 

uppmättes ingen signifikant skillnad i träningseffekt mellan kön, varken MLsd och amp eller 

APsd och amp. 

 

När ingen skillnad uppmättes mellan flickor och pojkar, jämfördes träningseffekten hos alla 

barn mellan kontrollgrupp och träningsgrupp. Inga signifikanta skillnader i träningseffekt 

uppmättes mellan grupperna.  

 

En tendens till skillnad i träningseffekt mellan grupperna uppmättes däremot vid stående med 

stängda ögon, AP sd (p=0,057). Träningsgruppen förbättrades med 8,6 % emedan 

kontrollgruppen inte uppvisade någon signifikant förändring. 

 

3.1.2 Skillnader mellan könen före respektive efter träning 

De skillnader som uppmättes mellan pojkar och flickor före och efter träning presenteras i 

följande text. I bilaga 2 återfinns alla mätvärden som använts som underlag till figur 14-25. 
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Vid stående med öppna ögon  

De skillnader som uppmättes mellan könen, innan träningsperioden började avseende båda 

grupperna tillsammans var en tendens till skillnad vid stående med öppna ögon, MLsd (p =  

0, 059). Pojkarna svajade 17,3% mer än flickorna vid stående med öppna ögon, MLsd (figur 

14).  

 

Efter träningen uppmättes ingen signifikant könsskillnad i gruppen som helhet. 

 

Hos träningsgruppen, innan träningsperioden startade, uppmättes en signifikant skillnad 

MLsd (p = 0, 020), vilket innebar att pojkarna svajade 37 % mer än flickorna. Medelvärde, ± 

sd på pojkarnas MLsd var 6,30 ± 1,50 mm emedan flickornas var 4,60 mm ± 0,72 mm. 

Den skillnad av tryckcentrums mediolaterala förflyttning som uppmättes innan 

träningsperioden var borta efter träningsperioden. 

 

Hos träningsgruppen uppmättes efter träningsperioden en tendens till skillnad mellan könen 

vid stående APsd (p= 0,062), vilket innebar att pojkarna svajade mer. 

 

I kontrollgruppen uppmättes ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor varken före 

eller efter.  
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        Figur 14  

       Stående med öppna ögon, MLsd, före och efter träning. 

        Jämförelse mellan kön och grupp. Den tendens till skillnad (p=0.059) som fanns   

        mellan pojkar och flickor före träning var nu försvunnen. Den enda grupp som 

        minskade förflyttningen av tryckcentrum var pojkarna i träningsgruppen som fick en*  

        signifikant förbättring (p=0,041). 

 

Vid stående på vänster ben med öppna ögon 

De skillnader som uppmättes mellan könen innan träningsperioden började avseende båda 

grupperna var en signifikant skillnad vid stående på vänster ben med öppna ögon MLsd 

medelvärde var 23,5% högre för pojkarna (p = 0,023) än för flickorna (figur 15). En 

signifikant skillnad mättes i MLamp (figur 16), som var 16,1 % högre för flickorna (p = 0, 

032). En tendens till skillnad mättes i APsd vilken var 12,6 % högre för pojkarna (p = 0, 095). 

APamp visade ingen skillnad mellan könen. 

 

Efter träningsperioden kvarstod vissa skillnaden mellan pojkar och flickor avseende hela 

gruppen, MLsd var 52,9  % högre för pojkarna (p= 0,018). APsd var 29,9 % högre för 

pojkarna (p= 0,071) samt APamp var 47 % högre för pojkarna, (p=0,035) än för flickorna, 

vilket innebar att pojkarna fortfarande svajade mer. Vid stående på vänster ben MLamp 

uppmättes ingen skillnad mellan könen efter träningen. 
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                Figur 15  

                Vid stående på vänster ben, MLsd, uppmättes en* signifikant skillnad 

                    (p=0,023) mellan pojkar och flickor innan träningen började. Efter träningen  

                    kvarstod denna *signifikanta skillnad (p=0,018), vilket innebar att pojkarna svajade mer. 

                    Vid stående APsd, uppmätte en tendens till skillnad (p=0,095) mellan könen innan  

                    träningen och den skillnaden kvarstod efter träningen (p=0,071). 

            

 

                Figur 16  

                Vid stående på vänster ben, MLamp, uppmättes en *signifikant  

                    skillnad mellan pojkar och flickor (p=0,032) innan träningen vilket innebar att 

                    flickorna svajade mer. Efter träning kvarstod ingen skillnad mellan könen. 

                    Vid, APamp, uppmätte ingen signifikant skillnad mellan könen innan  

                    träningen. Efter träningen uppmättes en *signifikant skillnad (p=0,035) vilket innebar att 

                    pojkarna svajade mer. 

 

Hos träningsgruppen uppmättes före träningsperioden en tendens till skillnad vid stående på 

vänster ben, MLsd (p= 0,091), vilket innebar att pojkarna svajade mer stående på vänster ben 

med öppna ögon. Ingen signifikant skillnad mättes i MLamp eller APsd och APamp. 

 

Träningsgruppen visade efter träningsperioden en signifikant skillnad APsd (p= 0,005) (figur 

17) och en tendens till skillnad APamp (p= 0,051) (figur 18), vilket innebar att flickorna hade 

minskat sitt svaj AP, både sd och amp. Ingen skillnad mättes MLsd eller MLamp. 
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                Figur 17  

                 Stående på vänster ben, MLsd i träningsgruppen uppmätte en tendens till skillnad  

                 (p=0,091) mellan pojkar och flickor i träningsgruppen innan träningen startade.  

                 Efter träning kvarstod  inte denna tendens till skillnad. 

                 Vid, APsd  uppmättse ingen signifikant skillnad innan träningen mellan könen.  

                 Efter träningen uppmättes en *signifikant skillnad (p=0,005) mellan pojkar och  

                 flickor, vilket innebar att pojkarna svajade mer. 

 

 

             Figur 18  

                Stående på vänster ben  MLamp uppmättes ingen signifikant skillnad mella pojkar  

                och flickor varken före eller efter träning.  

                Vid APamp uppmätte ingen signifikant skillnad innan träningen mellan könen.  

                Efter träningen uppmättes en* signifikant skillnad (p=0,051) mellan pojkar och  

                flickor vilket innebar att pojkarna svajade mer. 
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Hos kontrollgruppen uppmättes ingen skillnad vid stående på vänster ben vid start MLsd eller 

APsd (figur figur 19) och APamp (figur 20), däremot uppmättes en tendens till skillnad 

MLamp (p=0,059). Efter träningsperioden uppmätte kontrollgruppen en tendens till skillnad 

MLsd (p=0,095). I ML amp och APsd och amp sågs ingen förändring. 

 

 

 

Figur 19  

            Stående på vänster ben, M sd i kontrollgruppen uppmättes ingen skillnad  

               mellan pojkar och flickor innan perioden startade. Efter perioden uppmätte 

               kontrollgruppen en tendens till skillnad MLsd (p=0,095), vilket innebar att pojkarna  

               svajade mer. 

               Vid  APsd  uppmättes ingen signifikant skillnad varken före eller efter perioden.  
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Figur 20  

            Stående på vänster ben  MLamp i kontrollgruppen uppmättes en tendens till skillnad 

               (p=0,059) innan perioden. Efter perioden kvarstod inte denna tendens tillskillnad. 

              Vid, APamp uppmätte ingen skillnad mellan könen varken före eller efter perioden. 

 

Vid stående med stängda ögon 

Här uppmättes i träningsgruppen (figur 21), innan träningsperioden startade, en tendens till 

skillnad mellan könen APsd (p=0,091). Efter träningsperioden uppmättes ingen skillnad.  

 

I kontrollgruppen mättes ingen skillnad varken före eller efter perioden och inte heller hos 

båda grupperna sammanslagna mättes någon skillnad vid stående med stängda ögon.  
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 Figur 21  

                Vid stående med stängda ögon uppmättes en tendens till skillnad (p=0,091) mellan 

                    pojkar och flickor i träningsgruppen innan träningen.  Efter träningen kvarstod   

                    inte denna tendens till skillnad mellan pojkar och flickor. 

 

Övriga mätparametrar  

I resterande mätparametrar uppmättes ingen skillnad mellan kön, varken MLsd och amp eller 

APsd och amp.  

 

De parametrar där ingen skillnad uppmättes var vid stående med stängda ögon och räknande 

baklänges, vid stående med stängda ögon och bildande ord samt vid stående på höger ben. 

 

3.1.3 Jämförelse mellan olika uppgifter 

När skillnader i tryckcentrums förflyttning jämfördes före träning uppmättes en differens 

mellan de olika uppgifterna. Denna skillnad säkerställdes endast statistiskt vid stående med 

öppna ögon jämfört vid stående med stängda ögon i alla mätparametrar (figur 22-25). Vid 

stående med stängda ögon jämfört med stående med stängda ögon och utförande av en 

kognitiv uppgift mättes ingen signifikant skillnad i tryckcentrums förflyttning vare sig vid 

räkning baklänges eller bildande av ord. 

 

 

                   Figur 22 

                  Jämförelse av tryckcentrums förflyttning, MLsd under utförandet av olika uppgifter. Den   

                 *signifikanta  skillnaden som uppmättes var vid stående med öppna ögon jämfört med stående med 

                   stängda ögon. I övriga uppgifter uppmättes ingen signifikant skillnad. 
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                Figur 23  

               Jämförelse av tryckcentrums förflyttning, MLamp under utförandet av olika uppgifter. Den  

                  *signifikanta skillnaden som uppmättes var vid stående med öppna ögon jämfört med stående med 

                   stängda ögon. I övriga uppgifter uppmättes ingen signifikant skillnad 

               

 

 

 

 

               Figur 24  

                  Jämförelse av tryckcentrums förflyttning, APsd under utförandet av olika uppgifter. Den  

                  *signifikanta skillnaden som uppmättes var vid stående med öppna ögon jämfört med stående med 

                   stängda ögon. I övriga uppgifter uppmättes ingen signifikant skillnad 
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                Figur 25  

                Jämförelse a vtryckcentrums förflyttning, APamp under utförandet av olika uppgifter. Den  

                  *signifikanta skillnaden som uppmättes var vid stående med öppna ögon jämfört med stående med 

                   stängda ögon. I övriga uppgifter uppmättes ingen signifikant skillnad 

 

Efter träning uppmättes ingen träningseffekt i denna uppgift och inte heller någon skillnad 

mellan könen.  

 

3.2 Metallprofil 

Mätningar av nedtramp, fall från metallprofil vid stående på höger respektive vänster ben 

visade ingen skillnad mellan grupperna före och efter träning, inte heller mättes någon 

skillnad mellan pojkar och flickor.  

 

Resultaten visade på en förändring, förbättring för båda grupperna över tid. Medelvärdet på 

antalet nedtramp var före träningsperioden, 12,11, (sd = 6,21) och efter träningsperioden var 

medelvärdet 10,11 (sd = 6,66), (P = 0,012) för de båda grupperna. 

 

4 Diskussion 

Denna studie undersökte balansen hos 9-10 år gamla barn. Resultaten visade att balansen kan 

förbättras under en åtta veckors träningsperiod trots att den dagliga träningstiden är så kort 

som 15 minuter. Många parametrar mättes men endast en uppvisade en signifikant 

träningseffekt. Pojkarna minskade standardavvikelsen på tryckcentrums mediolaterala 

förflyttning vid stående med öppna ögon . Efter träningsperioden uppmättes ingen signifikant 
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skillnad i tryckcentrums förflyttning hos flickorna och inte heller uppmättes någon signifikant 

skillnad i tryckcentrums förflyttning hos kontrollgruppen.  

 

4.1 Skillnader mellan kön, före och efter träning 

Vid stående på vänster ben med öppna ögon uppmättes en signifikant skillnad mellan pojkar 

och flickor innan träningsperioden startade. Pojkarna standardavvikelse av tryckcentrums 

mediolaterala förflyttning var signifikant högre vid stående på vänster ben och den 

anterioposteriora förflyttningens amplitud var även högre och uppmätte en tendens till 

skillnad mellan könen. Flickornas mediolaterala förflyttning av tryckcentrum uppmätte en 

signifikant högre amplitud än pojkarna. 

 

Den skillnad mellan könen som kvarstod efter träningsperioden var vid stående på vänster 

ben, standardavvikelsen på den mediolaterala förflyttningen av tryckcentrum var signifikant 

högre för pojkarna och standardavvikelsen på anterioposterior förflyttning av tryckcentrum 

mätte en tendens till skillnad, vilket innebar att pojkarna fortfarande svajade mer. Amplituden 

hade däremot förbättrats både mediolateralt och anterioposteriort, vilket innebar att ingen 

skillnad mellan könen uppmättes. Både pojkar och flickor hade som grupp förbättrat 

amplituden under de veckor som hade gått sedan första testtillfället.  

 

I denna studie uppmättes att flickor i träningsgruppen hade högre värde på tryckcentrums 

förflyttning endast vid en mätparameter och det var amplituden mediolateralt vid stående på 

vänster ben innan träningsperioden hade startat. Efter träningsperioden var denna skillnad 

borta, vilket kan indikera att flickorna tog till sig denna träning och att utvecklingen av 

balanssystemet fortfarande är under utveckling hos flickorna. Den skillnad som sågs hos 

flickorna av tryckcentrums förflyttning var högre och snabbare mätresultat mediolateralt för 

9-10 åringar jämfört med äldre flickor vid stående med öppna ögon.
42

 Detta kan indikera att 

flickor i 9-10 års ålder fortfarande är lite instabila mediolateralt och fortfarande är under 

utveckling sensomotoriskt.
43

 Detta skulle även kunna bero på att amplituden är känsligare 

som mätvärde då den är lätt att påverka genom att en liten rörelse kan ge ett stort utslag på 

resultatet. 
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I tolkningen av data från stående på ett ben är det viktigt att veta att de stora 

standardavvikelserna kring medelvärdet och de höga värdena på tryckcentrums förflyttning 

särskilt mediolateralt kan komma sig av att vissa barn inte förmådde stå i 60 sekunder utan att 

sätta ned en fot. När motsatt fot sätts ned förflyttas tryckcentrum en lång väg över till andra 

foten för att skapa en vinkelimpuls som återigen hjälper in tyngdpunkten över understödsytan. 

 

De skillnader som uppmättes av standardavvikelsen på tryckcentrums mediolaterala 

förflyttning var vid stående med öppna ögon. Det fanns en tendens till skillnad mellan könen i 

båda grupperna tillsammans innan träningen startade, vilket innebar att pojkarna svajade mer.  

 

Dessa resultat överensstämmer delvis med resultat från andra studier som genomförts där det 

uppmättes en skillnad i förflyttning av tryckcentrum då man jämförde pojkar och flickor 

under 10 år. Pojkarna svajade mer än flickorna och amplituden minskade för pojkarna då de 

blev äldre än 10 år, men för flickor var den oförändrad.
44

  

 

I ytterligare en studie, av Nolan m.fl. har man uppmätt liknande resultat som resultaten ovan, 

att pojkar i 9-10 års ålder hade snabbare och större mediolateral förflyttning av tryckcentrum 

jämfört med flickor i samma ålder och även pojkar i 11-12 års ålder, vid stående då ögonen 

var öppna.
45

 Dessa skillnader fanns bara mediolateralt. Nämnda studie uppmätte även en 

skillnad vid stående med stängda ögon där pojkar i 9- 10 års ålder uppmätte snabbare och 

större värden på anterioposterior förflyttning av tryckcentrum än flickor och äldre pojkar.  

 

Då jämförelser gjordes mellan alla pojkar och flickor i denna studie vid stående med stängda 

ögon uppmättes ingen signifikant skillnad mellan könen. Däremot uppmättes vid stående med 

stängda ögon en tendens till skillnad mellan könen, hos träningsgruppen vid anterioposterior 

förflyttning av tryckcentrum. Denna skillnad uppmättes innan träningsperioden startade och 

efter träningen var denna skillnad borta, vilket skulle kunna tyda på att pojkarna tog till sig 

träningen mer än flickorna.   

 

Balansen påverkas av barnets växande och mognad parallellt med en fortsatt utveckling av de 

olika systemen som samspelar och styr vår balans. Denna teori stöds av de resultat som 

uppmättes i Nolans studie där förflyttningen av tryckcentrum minskade i hastighet och yta 
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med ökad ålder för pojkarna.
46

 Detta stöder teorin om att pojkarna ligger efter flickorna i 

utveckling av ”vuxen-liknande strategier” i förhållande till balans och utvecklar denna strategi 

några år senare.  

 

Dessa resultat stämmer väl överens med de mätningar som gjordes i ännu en studie och 

bekräftar teorin om att pojkars balans utvecklas senare än flickors. Mognaden av det visuella 

och det vestibulära systemet når en vuxen nivå i 14-15 års ålder.
47

 Högre värde och ökad 

hastighet av tryckcentrums förflyttning mediolateralt har uppmätts hos pojkar i 9-10 år 

jämfört med flickor både med ögonen öppna och stängda. Hög svajhastighet innebär att 

balanskorrigeringar ständigt behöver göras och feed back strategier behöver användas för att 

balansen ska bli god. Feedback kontroll används då pågående rörelser ska anpassas så att 

balansen bevaras.
48

 Feedforward kontroll används innan den tänkta rörelsen startar och 

anpassar rörelsen till balansen. Feedforward systemet utvecklas senare, under perioden sex till 

tio års ålder, då barnet är moget att kontrollera inre krafter, gravitation och kan röra huvudet  

oberoende av kroppen.
49

 Under denna ålder utvecklas även samspelet mellan feedback- och 

feedforward systemet.
50

  

 

Denna genomförda studies resultat indikerar att det kan vara så att pojkar utvecklar samspelet 

mellan feedforward och feedback senare än flickor och att flickor använder sig av en 

vuxenliknande strategi med integration av feedforward och feedback i tidigare ålder än vad 

pojkarna gör. 

 

Denna teori stöds av mätningar från tidigare studier som visat att pojkar i 12-13 års ålder 

signifikant hade minskat amplitud och hastighet vid den mediolaterala förflyttningen av 

tryckcentrum
51

, vilket skulle kunna tyda på att integrationen av feedforward och 

feedbackstrategier har blivit mer samspelta och utvecklade.  
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Dessa studier och denna genomförda studie visar att det finns skillnader mellan pojkar och 

flickor och likaså mellan olika åldersgrupper vid mätningar av tryckcentrums förflyttning och 

att det är av största vikt att göra balansmätningar pojkar och flickor var för sig för att 

resultaten ska bli reliabla.  

 

Mätningarna på kraftplattan mätte en förändring hos pojkarna i träningsgruppen före och efter 

träning. Ingen sådan förändring mättes på metallprofilen utan alla barn oavsett kön hade 

förbättrat sig över tid vare sig de tränat eller inte. Detta ger indikationer som tyder på att 

mätningar på kraftplatta är en mer reliabel metod än mätningar på metallprofil. Wolff med 

flera har i en undersökning jämfört reliabiliteten i mätningar på en kraftplatta. De jämförde 

medianvärdet från tre mätningar med medianvärdet från tio mätningar på kraftplattan. De 

kom fram till att skillnaden var 5 %. De rekommenderar därför mätningar av tryckcentrums 

förflyttning på kraftplatta som en tillförlitlig mätmetod.
52

 Ekblom har i sin avhandling visat 

att metallprofilen är ett ganska icke reliabelt mått som ger en systematisk förbättring på 0,8 

nedtrampningar och som har en låg korrelation mellan första och andra mätningen (r=0,59).
53

  

  

Övningarna i träningsprogrammet utformades så att samspelet mellan kroppens olika system 

som samverkar kring balansen skulle utmanas och stimuleras. Ett exempel på detta är den 

övning då försökspersonen vid stående vrider huvudet samtidigt som blicken följer med till ett 

ytterläge vilket innebär att alla systemen är involverade i övningen och därmed stimulerades. 

När övningarna utfördes i ett mycket långsamt tempo ställdes stora krav på fokus och 

koncentration. Dessa övningar påminner om Tai Chi liknande övningar och studier har visat 

att den posturala kontrollen påverkas av Tai Chi träning och att det räckte med fyra veckors 

träning (en och en halv timme om dagen) för att den posturala kontrollen hos äldre skulle 

förbättras.
54

  I föregående nämnda studie mättes både den statiska och dynamiska balansen 

under många olika förhållanden för att synliggöra och mäta samspelet mellan de olika system 

som används för att upprätthålla vår posturala kontroll.  

 

I ytterligare en studie där jämförelser har gjorts mellan äldre personer som tränar Tai Chi 

Chuan regelbundet med äldre personer som inte genomförde denna träning uppmättes inga 

skillnader i statisk balans. Det som däremot uppmättes var förbättringar i dynamisk balans för 
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den grupp som tränade Tai Chi Chuan, då försökspersonerna utförde mer utmanande rörelser 

där balanskorrigeringar behövde göras.
55

 Jämförelser mellan dessa två studier och genomförd 

studie visade på skillnader i mätning av balansen då det hade varit spännande att i genomförd 

studie ha jämfört balansen även dynamiskt för att se om det där hade funnits någon skillnad 

mellan pojkar och flickor samt mellan tränings- och kontrollgrupp. Genom att mäta den 

dynamiska balansen ställs också högre krav på att de olika system som styr vår balans ska 

kunna samspela under olika förhållanden där krav ställs på balanskorrigeringar. Frågan är om 

de övningar som ingick i träningsprogrammet var tillräckligt komplexa och utmanande för att 

även förbättra den dynamiska balansen hos pojkarna?  

 

Denna studies resultat för pojkarna i träningsgruppen kan jämföras med de resultat som 

uppmättes i den träningsstudie som gjordes inom konståkning där balansen mättes genom 

mätningar av standardavvikelsen på tryckcentrums förflyttning av den totala ytan och av total 

förflyttning av tryckcentrum. I studien uppmättes en förbättring i dynamisk balans och statisk 

balans vid stående på skridsko efter träningsperioden. Träningsformen i nämnda och denna 

genomförda studie var relativt likartade då träningen bestod av neuromuskulära övningar. 
56

 

Däremot var det stor skillnad på hur mätningarna av tryckcentrums förflyttning mättes i 

konståkningsstudien jämfört med denna studie. I konståkningsstudien gjordes mätningar på en 

kraftplatta med ögonen öppna och stängda då försökspersonen hoppade jämfota ned till 

stående på ett ben på kraftplattan samt då försökspersonen stod på ett ben med skridskor på 

kraftplattan.  

 

Denna genomförda studie överensstämmer med att neuromuskulära och Tai Chi liknande 

övningar kombinerat med ögon- och huvudrörelser, bålrotationer samt tyngdöverföringar kan 

ge vissa förbättringar av balansen när de ingår som del i ett balansträningsprogram. Detta kan 

vara en effektiv träningsmetod att träna statisk balans och eventuellt även dynamisk balans. 

Då denna studie inte har gjort mätningar på dynamisk balans behöver vidare forskning söka 

svar på om denna träningsform är en effektiv metod för att träna även den dynamiska 

balansen.  

 

En störd funktion i balanssystemets delar kan orsakas av åldrande samt av många olika 

sjukdomar och skador och leda till störd balansfunktion. Balansmätningar gjorda på barn med 
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neurologiska dysfunktioner
57

 
58

 och äldre personer har uppmätt större förflyttning av 

tryckcentrum vilket även pojkarna i genomförda studie uppmätte jämfört med flickorna. 

Träningseffekten i denna studie visade att pojkarna tog till sig träning bäst vid stående med 

öppna ögon och att de innan träningen hade större förflyttning av tryckcentrum än flickorna. 

Detta indikerar att det är enklare att med träning orsaka en förbättring i en grupp som är 

lågpresterande jämfört med en grupp som är högpresterande. Detta resonemang stöder tanken 

om att detta skulle kunna vara en passande och effektiv träningsform för äldre och barn med 

neurologiska dysfunktioner.  

 

Effekterna av denna typ av träning på barn med neurologisk dysfunktion kan inte fastställas 

utifrån denna studie. Mät metoderna i denna studie skulle däremot kunna användas för att 

göra en liknande träningsstudie med äldre personer eller med barn som har en neurologisk 

dysfunktion. Resultaten från denna studie visar att den grupp, pojkarna som svajade mest 

innan träningsperioden startade tog till sig träningen bäst och minskade därmed förflyttningen 

av tryckcentrum. Vi vet att äldre personers balans förändras med åldern
59

 genom en ökad 

förflyttning av tryckcentrum och vi vet också att barn med neurologisk dysfunktion har ett 

högre värde på förflyttningen av tryckcentrum.
60

 

 

I denna genomförda studie var pojkarna aktiva på sin fritid och 98 % var anslutna till någon 

idrottsförening. I skolan användes utomhusmiljön mycket i undervisningen och i idrott och 

hälsa tränades den motoriska kontrollen målmedvetet. Vidare forskning behöver söka svar på 

hur en elevgrupp som totalt sett är mindre aktiva svarat på denna form av träning. 

 

4.2 Skillnader mellan olika uppgifter  

Barn utför ofta kognitiva uppgifter samtidigt som de kontrollerar sin kropp, exempelvis en 

redovisning stående framför en grupp i klassrummet. Då gäller det att kroppens olika delar 

kan samspela så att fokus läggs på det som är viktigt just här och nu.  
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Denna studie mätte en marginell differens i förflyttning av tryckcentrum då försökspersonerna 

utförde olika uppgifter. Den signifikanta skillnaden i förflyttning av tryckcentrum som 

uppmättes vid utförandet av olika uppgifter var vid stående med öppna ögon jämfört med då 

ögonen var stängda. Jämförelser gjordes mellan enbart stående med stängda ögon och att 

samtidigt utföra räkning baklänges eller att bilda ord. Vid dessa mätningar kunde inga 

differenser säkerställas. Mätningar gjordes även vid stående på ett ben, men där gjordes inga 

differensberäkningar då uppgifterna ställer olika krav på balansen vid stående på ett ben 

kontra vid stående på två ben.  

 

Liknande resultat har uppmätts vid andra studier där tryckcentrums förflyttning vid stående 

med stängda ögon uppmätte högre värden på amplituden mediolateralt och anterioposteriort 
61

 

62
 och att tryckcentrums förflyttning minskade vid stående med öppna ögon.

63
 

 

Vid stående med stängda ögon och bildande ord ökade tryckcentrums förflyttning marginellt i 

förhållande till stående med stängda ögon. Ytterligare marginell förflyttning av tryckcentrum 

uppmättes vid den andra kognitiva uppgiften, vilket var att räkna baklänges. Dessa 

förflyttningar av tryckcentrum säkerställdes ej statistiskt.  

 

Dessa resultat överensstämmer inte med den studie som Pellechia m.fl. har gjort, då resultaten 

från denna genomförda studie inte säkerställde någon signifikant skillnad vid utförandet av 

olika kognitiva uppgifter samtidigt som försökspersonen skulle stå så stilla som möjligt. 

Pellechia m.fl. kom fram till att förflyttningen av tryckcentrum ökade då den kognitiva 

uppgiftens svårighetsgrad ökade. Enligt deras studie visar de resultat som där uppmättes att 

det finns ett samband mellan den motoriska kontrollen och det kognitiva.
64

  

 

Blanchard m.fl. har i en studie jämfört förflyttningen av tryckcentrum vid stillastående med 

att samtidigt utföra en kognitiv uppgift och har då kommit fram till att barn troligtvis 

använder sig av en annan strategi än vuxna. Barn i åldern 8-10 år ökade ytan av 

tryckcentrums förflyttning men minskade amplituden och variation av rörelseriktning vid 

samtidigt utförande av en kognitiv uppgift. Studiens teori är att barnen använder sig av en 
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speciell strategi för att begränsa amplitud och rörelseriktnings förflyttning av tryckcentrum. 

Detta sker genom att i starten begränsa rörelsen och det posturala svajet för att lägga fokus på 

just balansen och inte så mycket fokus på den kognitiva uppgiften.  Vid upprepade 

mättillfällen kan barnen sedan använda sig av de erfarenheter som de tillägnat sig och lägger 

då mer kraft på att behålla balansen .
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Resultaten från Blanchards överensstämmer delvis med de resultat som uppmättes i denna 

genomförda studie. Resultaten visade inte på någon säkerställd skillnad av tryckcentrums 

förflyttning vid samtidigt utförande av en kognitiv uppgift. Här sågs inte heller någon skillnad 

i träningseffekt mellan tillfälle ett och tillfälle två.   

 

Hade studien kunnat göras på något annat sätt för att få en träningseffekt eller är det så att 

dessa aspekter av balansen inte är träningsbara? Vidare forskning behöver söka svar på detta.  

 

5 Slutsatser 

Resultaten från denna studie visade i viss utsträckning att åtta veckors daglig träning var 

tillräcklig för att förbättra balansen hos pojkar i åldern 9-10 år. Studien visade inte på någon 

förbättring för flickorna i samma ålder. Pojkarna förbättrade sina mätvärden signifikant i en 

parameter och det var standardavvikelsen på den mediolaterala förflyttningen av tryckcentrum 

vid stående med öppna ögon.  

 

Hur effektiv denna träningsform var är svårt att säga då likvärdiga studier på barn saknas.  

 

Studiens resultat uppmätte skillnader i förflyttning av tryckcentrum mellan pojkar och flickor, 

både före och efter träningsperiodens slut samt att pojkarna tog till sig träningen bättre än 

flickorna. Dessa resultat indikerar att då balansmätningar ska göras i åldern 9-10 år bör pojkar 

och flickor undersökas var för sig och inte betraktas som en homogen grupp. Slutsatsen 

stämmer väl överens med andra studier och pekar mot att pojkar i åldern 9-10 år fortfarande 

utvecklar sitt balanssystem och att flickor i denna ålder nästan har nått en mognad i balans 

liknande det som en vuxen person har. 
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Studien har beskrivit skillnader i tryckcentrums förflyttning vid utförandet av olika uppgifter. 

Den signifikanta skillnaden som uppmättes av tryckcentrums förflyttning var betydligt mindre 

förflyttning av tryckcentrum vid stående med öppna ögon jämfört med då ögonen var stängda.  

 

I denna studie uppmättes marginella, icke säkerställda skillnader i förflyttning av 

tryckcentrum under utförandet av de olika kognitiva uppgifterna. Det uppmättes ingen 

skillnad av tryckcentrums förflyttning, vare sig mellan kön eller efter träning vid de kognitiva 

uppgifterna.  
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Bilaga 1. 

 

VAD? 

Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 

Postural control, postural stability, yoga, Tai Chi, 

dual task, intervention studies, postural sway 

Balance, exercise program, quigong, static 

posture, perceived motor competence, yoga 

 

VARFÖR? 

Varför har du valt just dessa ämnesord?  

. 

Dessa ord har varit relevanta för den studie som jag har gjort. 

 

HUR? 

Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

Antal relevanta 

träffar 

PubMed Postural control, assessments 

Postural control, exercise program, children 

Postural control, intervention studies 

Balance, intervention studies 

Postural control, yoga, children 

Intervention studies, Tai Chi 

Intervention studies, yoga 

Intervention studies, postural stability 

Intervention studies, dual task 

Postural control, dual task, children 

Postural control, dyslexi 

Postural control, ADHD 

125 

10 

221 

138 

5 

73 

69 

61 

23 

11 

17 

17 

8 

5 

8 

3 

2 

6 

3 

4 

5 

7 

6 

5 

 

KOMMENTARER:  

PubMed fungerade mycket bra att söka artiklar i och när en relevant artikel hittades så fanns det även 

mycket information i liknande artiklar som jag kunde använda mig av. 



 

Bilaga 2. 
 

Hej Föräldrar till barn i årskurs 3 

 

 

 

Jag går en vidareutbildning på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH). Jag ska, i denna 

vidareutbildning, göra en forskningsstudie och har valt att undersöka barns motorik. 

 

Nu önskar jag genomföra studien med våra klasser i årskurs 3. Studien är beräknad att börja 

under vecka 11 och sedan avslutas efter cirka 10 veckor. Studien kommer att utföras i 

samarbete med fritids, idrottslärare och klasslärare.  

 

Att delta i forskningsstudien är givetvis frivilligt och helt anonymt. Jag hoppas att ni föräldrar 

till elever i årskurs 3 godkänner ert barns deltagande i studien.  

 

Har ni frågor eller synpunkter så var snäll och ring (tel 070 8366097) eller kontakta mig via e-

mail (kerstin.nilsson@utep.su.se) så snart som möjligt. 

 

Delaktiga i studien är Birgitta Syrén, Maria Bäckström, Hannah Pettersson, Therese Börjes 

och Marie Aldener. 

 Rektor Anders Wedin har godkänt studien. 

 

Ansvarig för studien är Kerstin Nilsson. 

 

 

 

Hälsningar                                                              Kerstin Nilsson, lärare i idrott och hälsa 

 

 

 

Klipp här ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Var god fyll i och lämna åter till klassläraren 

 

 

Åter till skolan senast fredag den 6/3 

 

 

Barnets namn: __________________________________ 

 

 

------   Jag samtycker till att mitt barn är med i motorikstudien 

 

 

-------  Jag samtycker inte till att mitt barn är med i motorikstudien 

 

 

__________________________               ______________________________ 

Målsmans underskrift  Namnförtydligande 

mailto:kerstin.nilsson@utep.su.se


 

Bilaga 3. Mätvärden till figur 14-25 
  

 

 

Figur 15   ML,sd AP,sd                 

  ALLA POJKAR         ALLA FLICKOR     

  MLsd     APsd     MLsd     APsd   

  före efter   före efter   före efter   före efter 

data 7,965 9,469   10,799 11,371   6,645 6,193   9,588 8,753 

sd 4,016 7,314   3,922 4,292   3,235 1,254   4,654 2,601 

 

 

Figur 16 AP,amp ML,amp                 

  ALLA POJKAR         ALLA FLICKOR       

  APamp     MLamp     APamp     MLamp   

  före efter   före efter   före efter   före efter 

data 76,639 95,395   49,520 58,254   92,156 64,683   59,049 39,823 

sd 47,118 66,426   24,169 40,215   127,994 34,372   92,511 14,674 

 

 

 

Figur 17 ML,sd AP,sd                 

  TRÄNING POJKAR         
TRÄNING 
FLICKOR       

  MLsd     APsd     MLsd     APsd   

  före efter   före efter   före efter   före efter 

data 7,257 8,838   10,465 11,612   6,255 6,251   9,286 8,561 

sd 1,667 5,972   2,452 2,709   1,397 1,247   1,925 1,554 

 

 

Figur 18 AP,amp ML,amp                 

  TRÄNING POJKAR         TRÄNING FLICKOR       

  APamp     MLamp     APamp     MLamp   

  före efter   före efter   före efter   före efter 

data 69,737 85,405   43,532 51,822   71,760 58,045   39,035 38,837 

sd 22,372 35,522   18,699 37,714   24,939 22,866   11,643 13,156 

 

 

 

Figur 14   ML,sd                        

  ALLA         TRÄNING         KONTROLL     

  pojkar   flickor     pojkar   flickor     pojkar   flickor   

  före efter före efter   före efter före efter   före efter före efter 

data 5,468 5,475 4,661 5,349   6,296 5,679 4,600 5,635   4,817 5,314 4,721 5,062 

sd 1,507 1,414 0,691 1,301   1,496 1,337 0,719 1,577   1,196 1,500 0,705 0,973 



 

 

Figur 19 ML,sd AP,sd                 

  KONTROLL POJKAR         KONTROLL FLICKOR       

  MLsd     APsd     MLsd     APsd   

  före efter   före efter   före efter   före efter 

data 8,520 9,964   11,060 11,181   7,033 6,134   9,88 8,943 

sd 5,184 8,410   4,857 5,317   4,486 1,343   6,519 3,463 

 

 

Figur 20 AP,amp ML,amp                 

  KONTROLL POJKAR         KONTROLL FLICKOR       

  APamp     MLamp     APamp     MLamp   

  före efter   före efter   före efter   före efter 

data 82,062 103,244   54,225 63,307   112,552 71,320   79,063 40,808 

sd 60,346 83,813   27,481 42,765   183,118 43,681   131,484 16,914 

 

 

Figur 21 AP,sd       

  TRÄNING     TRÄNING   

  pojkar     flickor   

  före efter   före efter 

data 7,889 7,042   6,283 5,980 

sd 2,279 2,652   1,474 0,981 

 

 

Figur 22 ML,sd   

variabel data sd 

Öppna ögonMLsd 5,165 1,29 

Stängda ögonMLsd 6,649 1,574 

Ord MLsd 6,696 2,175 

Tal MLsd 6,854 2,197 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 ML,amp   

variabel data sd 

Öppna ögonMLamp 29,762 7,937 

Stängda ögonMLamp 40,677 8,886 

Ord MLamp 41,883 14,205 

Tal MLamp 44,634 17,559 

   

   

Figur 25 AP,amp   

variabel data sd 

Öppna ögonAPamp 30,099 8,314 

Stängda ögonAPamp 38,325 12,222 

OrdAPamp 47,782 19,092 

TalAPamp 50,416 23,079 

   

   

Figur 24 AP,sd   

variabel data sd 

Öppna ögonAPsd 5,713 1,676 

Stängda ögonAPsd 6,498 1,983 

OrdAPsd 7,657 2,955 

TalAPsd 8,164 3,653 

   

   


