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Abstract 

Aim  

Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007 (DCDQ'07) is an international 

survey tool based on parents' estimation of their child's motor coordination skills. The purpose 

of this study was to investigate the validity of a Swedish version of DCDQ'07 by finding out 

how the classification of Developmental Coordination Disorder (DCD) via DCDQ'07 is 

consistent with the classification of DCD via the motor impairment test, Movement ABC.  

Method 

In the context of a larger study, a Swedish translated version of the parent survey DCDQ'07 

were sent to 4000 randomly selected families with children aged 8 - 10 years in Stockholm 

County. The classifications "DCD" or "NOT DCD" with cut-off values of 56 (9 years) and 57 

(10 years) were applied. Forty families were selected from 410 registered responses. Parents 

and children were invited to the Swedish School of Sport and Health Sciences for additional 

motor skills tests. Thirty-four children (8.5 ± 0.6 years) completed the quantitative part of the 

Movement ABC chosen as the standard criteria for motor performance with the 15th 

percentile as a criterion for DCD. Data processing was performed in IBM SPSS Statistics 19. 

Receiver Operator Characteristic curve (ROC) was used to determine positive criterion for 

DCDQ'07. The correlation analysis Spearman's Rho was used. Level of significance was set 

at p <0.05. 

Results 

At the cut-off values of <56 (9 years) and <57 (10 years) the DCDQ'07 reached a sensitivity 

of 80 %, a specificity of 67 % and positive predicted value (ppv) of 50 %. The accepted 

consensus with Kappa was just below 0.4. Significant correlations were found between the 

Movement ABC and the total score of DCDQ'07 (r = - 0,61) and between the three 

subcomponents in DCDQ'07 and the sub-tasks of the Movement ABC, except one task. 

Conclusion 

The Swedish version of DCDQ’07 exhibits an acceptable validity and is a useful screening 

instrument to identify children with suspected DCD. The test meets the requirement (80 %) to 

identify children with motor problems (sensitivity) and satisfy nearly requirement (70 %) for 

specificity, which is the ability to correctly identify children without motor problems. Cut-off 

values between 48 and 57 are recommended, depending which groups should be investigated. 

Lower values are recommended for clinical groups and higher for population-based studies. 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007 (DCDQ’07) är ett internationellt 

enkätverktyg som utgår från föräldrars skattning av sitt barns motorik. Syftet med studien var 

att undersöka validiteten i en svensk version av DCDQ’07 genom att ta reda på hur 

klassificeringen av Developmental Coordination Disorder (DCD) via DCDQ’07 stämmer med 

klassificering av DCD via motoriktestet Movement ABC.  

Metod  

I samband med en större studie skickades en svensk översatt version av föräldrarenkäten 

DCDQ’07 ut till 4000 slumpvis utvalda familjer med barn i åldrarna 8 ─ 10 år i Stockholms 

län. Klassificeringarna ”DCD” eller ”NOT DCD” med cutoff värdena 56 (9 år) och 57 (10 år) 

tillämpades. Bland 410 registrerade svar valdes 40 familjer ut. Föräldrar och barn bjöds in till 

Gymnastik- och idrottshögskolan för ytterligare motoriktest. Trettiofyra barn (8.5 ± 0,6 år) 

genomförde den kvantitativa delen av Movement ABC som valts som standard för motorisk 

förmåga med 15:e percentilen som kriterium för DCD. Databearbetning utfördes i IBM SPSS 

Statistics 19. Receiver- operator characteristic curve (ROC graf) användes för att fastställa 

positivt kriterium för DCDQ’07. För korrelationsanalys användes Spearmans Rho.  

Signifikansnivån sattes till p<0,05. 

Resultat  

Vid cutoff värdena <56 (9 år) och < 57 (10 år) i DCDQ’07 nåddes en sensitivitet på 80 %, en 

specificitet på 67 % och positive predicted value (ppv) på 50 %.  Den accepterade 

samstämmigheten med Kappa var strax under 0.4 . Signifikant korrelation påvisades mellan 

Movement ABC och totalpoäng på DCDQ’07 (r = - 0,61) och mellan de tre 

delkomponenterna i DCDQ’07 och samtliga deluppgifter i Movement ABC, förutom en 

uppgift.   

Slutsats  

Den svenska versionen av DCDQ’07 uppvisar en acceptabel validitet och är ett lämpligt 

screeningsinstrument för att fånga upp barn med motoriska problem. Testet möter kravet  

(80 %) för att identifiera barn med trolig DCD (sensitivitet) och uppfyller nästan kravet  

(70 %) för specificitet, dvs. förmåga att korrekt identifiera barn utan problem. Cutoff värden 

mellan 48 och 57 rekommenderas beroende vilka grupper som skall undersökas. Lägre värden 

rekommenderas för kliniska grupper och högre för populationsstudier. 
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1 Inledning 
Motoriska problem hos barn som för övrigt är friska är vanligt förekommande men trots det 

svåra att upptäcka. En av anledningarna är att problemen ofta betraktas som lätta och därför 

inte får den uppmärksamhet som behövs i jämförelse med barn som har större och tydligare 

svårigheter. En annan är uppfattningen om att svårigheterna växer bort. Uppgifter som ter sig 

som vardagliga kan, för de här barnen, vara stora utmaningar. Att klä på sig lätt och smidigt, 

springa och cykla utan att ramla, äta utan att spilla och skriva bokstäver som går att läsa är 

långt ifrån självklarheter.  Problemen stannar sällan vid det motoriska utan påverkar i hög 

grad skolarbetet, det sociala umgänget och självkänslan eftersom barnen felaktigt riskerar att 

bli betraktade som slöa, klumpiga och besvärliga av omgivningen.   

1.1 Developmental Coordination Disorder 

Olika termer har använts under nästan hundra år för att beskriva barn som har motoriska 

problem utan att kända neurologiska funktionsnedsättningar finns närvarande. På trettiotalet 

beskrivs den här gruppen barn som ”clumsy children” (Orton, 1937, pp. 190-191) och under 

sjuttio och åttiotalet etableras uttrycket ”fumlare och tumlare” i Danmark (Nielsen, 1989). I 

Sverige försöker Gillberg (1983) introducera definitionen ”Deficits in attention, motor control 

and perception (DAMP)”, som inte får någon internationell spridning.  Från och med det 

internationella konsensusmötet i London och Ontario, Canada 1994 rekommenderas termen 

Developmental Coordination Disorder (DCD) såsom den anges i American Psychiatric 

Association (APA) klassificeringssystem (Missiuna & Polatajko, 1994).  

 

Barn med DCD har svårigheter med motorik och motorisk inlärning. De uppvisar påtagliga 

brister i utförandet av funktionella motoriska uppgifter, vilket påverkar vardagliga aktiviteter 

och skolprestationer negativt. Svårigheterna kan inte härröras till ålder, intellektuella eller 

neurologiska sjukdomar enligt Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth 

edition, DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). Vid en strikt tillämpning av 

DSM-IV-TR visas en prevalens på minst 1.8 % bland sjuåriga skolbarn. DCD är vanligare 

bland pojkar och uppgifter om ratio pojkar:flickor varierar mellan 2:1 – 5,3:1 (Lingham, et al., 

2009, pp. 693-700; Kadesjö & Gillberg, 1998). Andra studier visar att DCD är betydligt mer 

vanligt förekommande och utgörs av en heterogen grupp barn med stora variationer i 

omfattningen av grov och finmotorisk problematik. Den mest citerade procentsatsen uppger 

en prevalens på 5 – 6 % bland skolbarn (Pless, 2001; Geuze, et al., 2001; Schott & 
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Roncesvalles, 2004; Gibbs, et al., 2007; Blank, et al., 2011). En avvikande utveckling är 

sällan specifik för ett enda område och förekomsten av motorisk problematik tillsammans 

med andra kliniska sjukdomar (komorbiditet) är vanlig. Gillberg och Kadesjö visar i en 

svensk studie att ungefär hälften av alla barn med DCD också har måttliga till svåra symptom 

av Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) (Kadesjö & Gillberg, 1999).  Ett annat 

exempel hämtas från Belgien där nästan 80 % av drygt 700 barn i nio års ålder, som 

diagnostiserats för motoriska problem, visade sig ha en eller flera andra definierade 

funktionsnedsättningar (Pieters, et al., 2011). Begreppet komorbiditet är dock ifrågasatt då 

överlappningen mellan olika störningar är stor och det är svårt att avgöra om 

beteendestörningar såsom ADHD är samexisterande sjukdomar eller en konsekvens av 

upplevd klumpighet i vardagen (Kaplan, et al., 2001). 

 

Intresset för och forskningen kring barn med DCD har ökat väsentligt det senaste decenniet 

men fortfarande är kunskapen om etiologin ännu ej klarlagd (Zwicker, et al., 2009; Jucaite, et 

al., 2003; Barnhart, et al., 2003). Trots att förekomsten är relativt vanlig är DCD till stor del 

ouppmärksammad av hälsovården och av skolan och såväl terapeuter som lärare saknar 

kunskap (Missiuna, et al., 2006; Gaines, et al., 2008).   

 

Det finns en nära relation mellan motorik, fysisk aktivitet och skolprestationer oavsett nivån 

på den faktiska motoriken (Wrotniak, et al., 2006; Schott, et al., 2007; Cairney, et al., 2007; 

Haga, 2008; Haga, 2009). Korrelationen mellan upplevd och faktisk motorisk kompetens är 

betydelsefullt ur flera perspektiv. Barn som upplever sin motoriska kompetens som låg 

tenderar att undvika fysisk aktiv lek och idrott i olika former och riskerar därmed få 

försämrade psykologiska, emotionella, beteendemässiga och fysiologiska 

utvecklingsmöjligheter (Shen, et al., 2007; Dunford, et al., 2005). För pojkar är DCD också en 

riskfaktor för övervikt och fetma, vilket inte kan påvisas för flickor. (Cairney, et al., 2005).  

 

Följderna är alltså vidare än bristen på fysisk aktivitet i sig och dess positiva hälsoeffekter. 

Förlust av lekens viktiga socialiseringsprocess och självkänsla med eventuell påföljd av 

utanförskap kan leda till negativa livsmönster där faktorer som ohälsa, dåliga skolprestationer 

och kriminalitet återfinns (Gordon & McKinlay, 1980). Vissa forskare menar att den stora 

utmaningen inte ligger i att åtgärda de primära motoriska funktionsnedsättningar som barn 

med DCD uppvisar utan att förhindra att de på grund av dessa utvecklar sekundära problem. 

(Missiuna, et al., 2006). Flera studier visar att DCD till stor del är en kvarstående 
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funktionsnedsättning vilket ger en ökad risk för ohälsa även i vuxen ålder (Barnett, et al., 

2008; Kantomaa, et al., 2011; Cantell, et al., 2008).  

 

För att öka kunskapen om DCD och för att tidigt upptäcka och säkerställa att barn med 

motorisk problematik erhåller adekvat stöd behövs valida och funktionella test och 

screeningsmetoder som är utformade med hänsyn till språkliga och kulturella skillnader 

(Tripathi, et al., 2008; Martini, et al., 2011).  

1.2 Diagnossättning  

Enligt The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) definieras 

DCD av fyra diagnostiska kriterier (American Psychiatric Association, 2000). Kriteriet A och 

B kategoriseras som inkluderande och C och D som exkluderande. För diagnos krävs att 

samtliga kriterier uppfylls.   

DCD definieras ordagrant på svenska enligt tabell 1 (Herlofson & Landqvist, 2002): 
 
Tabell 1 Diagnostiska kriterier för Developmental Coordination Disorder 

A Prestationen i vardagliga aktiviteter som kräver koordinationsförmåga ligger klart under den 
förväntade nivån för personer i samma ålder och med motsvarande intelligensnivå. Störningen 
kan ta sig uttryck i påtagligt försenad motorisk utveckling (t ex gå, krypa, sitta), att personen 
tappar saker, är klumpig, är dålig i olika sporter eller har dålig handstil. 

B Störningen enligt kriterium A försvårar i betydande grad skolarbete eller vardagliga aktiviteter. 

C Störningen beror inte på somatisk sjukdom/skada (t ex cerebral pares, hemiplegi eller muskulär 
dystrofi) och uppfyller inte kriterierna för någon genomgripande störning i utvecklingen. 

D Om mental retardation finns med i bilden är de motoriska svårigheterna mer uttalade än 
förväntat 

 
 

Med uttrycket ”klart under” i kriteriet A, menas att poängen vid motoriktest ligger två 

standardavvikelser under normen för åldersgruppen (Henderson & Henderson, 2003).  

Klassificeringen ”indikation för DCD” i enkätverktyget Developmental Coordination 

Disorder Questionnaire 2007 (DCDQ’07) uppfyller kraven för kriterium B i diagnosen 

(Wilson & Crawford, 2010).  

 

Barn före fem års ålder diagnostiseras normalt inte, av flera anledningar. Dels kan problemen 

bero på en fördröjd motorisk utveckling som barnet justerar spontant (late adopters). Dels kan 



4 

 

det vara svårt att motivera barnet till att utföra ett motoriskt test och bedömningen av kriteriet 

B blir inte tillförlitligt för så små barn. Slutligen är värdet av tidiga insatser för att förebygga 

DCD till stor del obeprövat. Om barn mellan 3 – 5 år ändå ska bedömas ska diagnosen 

baseras på resultat från minst två tester som utförs med minst tre månaders mellanrum (Blank, 

et al., 2011; Crawford, et al., 2001). 

2 Metoder för motorikutvärdering hos barn  
Att tillämpa standardiserade motoriktester som instrument för populationsscreening är både 

tidskrävande och dyrt. Motorikenkäter som vänder sig direkt till föräldrar och lärare har visat 

sig fungera som effektiva och värdefulla alternativ (Wilson, et al., 2000; Civetta & Hillier, 

2008). Syftet med bedömningen påverkar också valet av metod. Mot denna bakgrund och för 

tidig identifikation förespråkas ett förfarande i två steg där barn som identifieras med hjälp av 

enkäter följs upp med ett standardiserat motoriktest (Schoemaker, et al., 2006). 

2.1 Tester för bedömning av motorik 

Såväl formella som informella tester används för bedömning av barns motorik. 

Lärarobservationer är exempel på de senare. Informella tester är ofta flexibla i sin form och 

kan ge värdefull kvalitativ information om en enskild individ. Standarder saknas emellertid 

och det är svårt att jämföra resultat mellan individer. Formella tester är standardiserade och 

jämförande inom en population och regleras av strikta testprocedurer. Kvaliteten bestäms av 

testets validitet och reliabilitet, vilket har stor betydelse för forskning, diagnostisering, 

bedömningar och beslut för olika interventionsmetoder. 

 

Det finns många olika test för motorisk funktion men endast ett fåtal tester har utformats och 

validerats för bedömning av diagnosen DCD.  Motoriktestet Movement Assessment Battery 

for Children (Movement ABC) (Henderson & Sugden, 1996) är det vanligaste, globalt mest 

spridda och internationellt rekommenderade testet för bedömning av barn med DCD (Cools, 

et al., 2009; Slater, et al., 2010; Wilson, 2005; Rodger, et al., 2003; Blank, et al., 2011). I en 

systematisk genomgång av motoriktester visar Movement ABC på god till excellent 

interbedömar reliabilitet och test-retest korrelation (r = 0.72 – 0.95) (Slater, et al., 2010; 

Smits-Engelsman, et al., 2008). I jämförelse med motoriktestet Bruininks-Oseretsky Test of 

Motor Proficiency (BOTMP) visar Movement ABC god specificitet och sensitivitet vid 

användandet av den 15 percentilen och ett ”positive predicted value” på 88 % (Blank, et al., 
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2011). För definition av begreppen sensitivitet, specificitet och prediktionsvärde se avsnitt 

2.3.2.  

2.2 Movement ABC - Movement Assessment Battery for Children 

Motoriktestet Movement ABC är ett normativt test utvecklat för barn i åldrarna  ≥3 – <17 år 

och bygger på Test of Motor Impairment (TOMI) (Stott, et al., 1972). År 2007 publicerades 

en revidering av Movement ABC och testet finns sedan dess i två versioner, originalet och 

Movement ABC-2. (Brown & Lalor, 2009)  

 

Testet är uppdelat i en kvantitativ del för fastställande av motorisk prestation och en kvalitativ 

del i form av en checklista som underlag för en första bedömning av barnets motorik. I den 

reviderade versionen 2007 har kvalitativa observationer lagts till. Tilläggen påverkar inte 

poängsättningen. De motoriska uppgifterna studeras och bedöms utifrån ett sammanhang där 

individen antingen är stilla eller i rörelse och där omgivningen antingen är stilla eller 

föränderlig. Henderson & Sugden (1996) rapporterade en hög reliabilitet (test-retest).  En 

översiktsartikel från 2010 visar att Movement ABC korrelerar signifikant med andra 

motoriktest (r = 0.50 – 1.00) i över hälften av studierna som genomförts i flera länder (Slater, 

et al., 2010; Smits-Engelsman, et al., 2008).  

2.3 DCDQ – ett enkätverktyg för bedömning av motorik  

Parallellt med utvecklingen av motoriktester för barn har olika enkäter tagits fram för 

bedömning av barns motorik. För screening av DCD är föräldrarenkäten Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) det ledande verktyget (Nakai, et al., 2011; 

Tseng, et al., 2010; Prado, et al., 2009)   

 
DCDQ är framtagen för att mäta föräldrars skattning av det egna barnets motoriska förmåga. 

Den första versionen publicerades 1999 och året därpå presenterades artikeln ”Reliability and 

validity of a parent questionnaire on childhood motor skills” (Wilson, et al., 2000). För att 

inkludera yngre barn har enkäten reviderats och 2007 publicerades versionen DCDQ’07 

(Wilson & Crawford, 2010). Enkäten är jämförande i en 5-gradig skattningsskala och bygger 

på riktade påståenden såsom ”Ditt barn springer lika fort och på samma sätt som jämnåriga 

barn av samma kön”. Enkäten består av 15 frågor i tre kategorier; kontroll i rörelse, 

finmotorik och generell koordination. Se bilaga 2 . Maximal poäng är 75 och minimum är 15 

poäng. Höga poäng i DCDQ’07 visar på god motorik. DCDQ’07 är inte korrelerat med ålder 
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och ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor har påvisats. Olika cutoff1

2.3.1  Reliabilitet och validitet  

 värden 

tillämpas beroende på barnens ålder.  

Utvärderingen av DCDQ’07 är omfattande. Enkätverktyget visar på stark intern 

överrensstämmelse (Cronbachs alfa 0.89) och flera internationellt spridda studier som 

genomfört test – retest har påvisat en hög reliabilitet (Prado, et al., 2009; Tseng, et al., 2010). 

DCDQ’07 klassificeringen korrelerar signifikant med klassificeringen i Movement ABC  

(r = -0,55, p <0,001) och med Test of Visual Motor Integration (VMI) (r =0,42, p<0,001) 

(Wilson, et al., 2009). Sensitiviteten rapporteras variera mellan 69 – 90 % beroende på vilka 

grupper som studerats (kliniska eller populationsbaserade grupper). I en studie från 2008 där 

Movement ABC utgjort standard kriterium visas en sensitivitet på 72 % och en specificitet på 

62 % vid 15 percentilen och ett positive predicted value på 46 % men ökar till 71 % vid 5 

percentilen (Civetta & Hillier, 2008). Sammanfattningsvis visar sig DCDQ’07 vara ett 

tillförlitligt screeningsverktyg för barn i åldrarna 5 – 15 år med DCD.   

2.3.2  Sensitivitet, specificitet och prediktionsvärde  

Ett tests precisionsförmåga att korrekt identifiera och skilja ut personer som uppfyller kravet 

för ett tillstånd (t ex en sjukdom) från de som inte uppfyller kravet uttrycks som testets 

sensitivitet och specificitet.  Sensitiviteten talar om hur bra testet är på att finna personer med 

en sjukdom och specificiteten talar om hur bra testet är på att hitta personer utan.  

I binära klassifikationstester anges måttet för sensitivitet som antalet sant identifierade 

positiva genom summan av antalet sant positiva och falskt negativa klassificeringar. 

Specificitet ges av antalet sant negativa klassificeringar i testet genom summan av antalet sant 

negativa och falskt positiva. 

 
I den här studien utgör sensitiviteten andelen barn som klassificeras med DCD på Movement 

ABC testet och i enkäten DCDQ’07. Specificiteten hänvisar till den andel barn som inte har 

några motoriska problem och som klassificeras korrekt på båda testen.  

Alla screeningsinstrument måste värdera avvägningen mellan förmågan att identifiera sant 

positiva (sensitivitet) med förmågan att identifiera sant negativa fall (specificitet).  När det 

                                                 
1 Ett annat uttryck för cutoff värde är tröskelvärde eller brytvärde för ett referensområde. Totalpoäng i 
DCDQ’07som ligger under cutoff värdena i DCDQ’07 är de som är  intressanta. Referensområdet för barn 9 år 
är 15 – 56.   
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ena värdet ökar sjunker det andra. DCDQ’07 är utformat för att premiera förmågan att finna 

barn med trolig DCD före förmågan att finna barn som troligen inte har DCD.  

 
Ytterligare mått för ett tests precisionsförmåga ges av prediktionsvärdena. Den positiva 

prediktionen (positive predicted value – ppv) uttrycker förmågan att korrekt identifiera de 

som är sant positiva och ges av andelen sant positiva genom summan av andelen sant och 

falskt positiva. På samma sätt kan det negativa prediktionsvärdet (negative predicted value – 

npv) beräknas vilket anger testets förmåga att identifiera de som är sant negativa och ges av 

andelen sant negativa genom summan av andelen sant och falskt negativa.  

Prediktionsvärdena är alltid beroende av prevalensen. Om en sjukdom är ovanlig kommer 

alltså de flesta positiva fallen troligen vara falska. I en grupp där ett stort antal positiva fall 

kan förväntas kommer de flesta som identifieras som positiva också ha sjukdomen.  

 
DCDQ’07 anger sensitivitet och specificitet för de olika ålderskategorierna men också 

gemensamt för hela testet utifrån studier som gjorts av originaltestet DCDQ. Se tabell 2. 

 
Tabell 2 DCDQ’07 Cutoff värden för respektive ålderskategori och rapporterade värden för sensitivitet och specificitet 
utifrån Wilsons populationsstudie (Wilson, et al., 2009). 

Ålder 
Cutoff 
Troligen inte 
DCD 

Cutoff 
Troligen 
DCD 

Sensitivitet Specificitet 

≥5 år – 7 år och 11 månader 
≥8 år – 9 år och 11 månader 
≥10 - 15 år 

15 – 46  
15 – 55  
15 – 57  

47 – 75 
56 – 75 
 58 – 75  

75% 
88,6% 
88,5% 

71,4% 
66,7% 
75,6% 

Övergripande, justerat för ålder. 84,6 % 70,8% 

 

2.3.3 Nationella tillämpningar av screeningsverktyget DCDQ  

Kulturella och språkliga skillnader är viktiga att beakta i användningen av olika 

testinstrument. Nationella eller regionala utvärderingar är nödvändiga för att bedöma den 

kulturella påverkan (Tripathi, et al., 2008).  Såväl design av specifika uppgifter som tolkning 

refererar till kulturspecifika kriterier och normer. Vidare måste det finnas kulturella likheter 

mellan norm och testgrupp för att ett test skall anses användbart inom pedagogisk forskning 

(Cools, et al., 2009). Validitetsstudier av enkätverktyget DCDQ’07 har genomförts i flera 

länder med tillfredsställande resultat för intern överensstämmelse (internal consistency) 

(Cairney, et al., 2007; Prado, et al., 2009; Tseng, et al., 2010; Schoemaker, et al., 2006). 
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3 Syfte och frågeställning 
Mot bakgrund av språkliga och kulturella skillnader är det nödvändigt med information från 

svenska barn för att se hur ett utländskt enkätverktyg fungerar i Sverige. Syftet med den 

aktuella studien var således att undersöka validiteten i en svensk översättning av 

screeningsverktyget DCDQ’07 för en grupp svenska barn i åldrarna 8-10 år genom att 

använda motoriktestestet Movement ABC som standard. Huvudsaklig frågeställning var att 

studera hur klassificeringen av DCD som gavs via den svenska versionen av enkätverktyget 

DCDQ’07 överensstämde med klassificeringen i Movement ABC. 

4 Metod 
Motorikstudien DCDQ’07/MOVEMENT ABC ingick som en av flera delstudier i den 

övergripande studien ”Interaktiv motorikträning och motoriktestning för barn med 

Developmental Coordination Disorder” som finansieras av Stiftelsen Promobilia och GIH.   

4.1 Design 

En svensk översättning av enkäten DCDQ’07 användes för att mäta hur föräldrar skattar det 

egna barnets motoriska förmåga i vardagliga situationer i jämförelse med jämnåriga barn.  

Den kvantitativa delen av motoriktestet Movement ABC valdes som standard kriterium för att 

mäta specifika motoriska förmågor hos testdeltagarna. Val av testinstrument utgick från 

testernas utformning. Bägge instrumenten är speciellt framtagna för att screena och testa barn 

med DCD och de har stor internationell spridning. Utöver detta är Movement ABC lätt att 

administrera, förhandsstudera, testa och kräver inte att testledaren är certifierad.   

4.2 Tolkning och fastställande av cutoff värde 

I manualen för DCDQ’07 anges cutoff värdet 47 för barn 5 – <8 år, 56 för barn 8 – <10 år och 

57 för barn 10 – 15 år för att särskilja ”Indikation för/misstänkt DCD” och ”Troligen inte 

DCD”. I den fortsatta texten kommer klassificeringskategorierna benämnas som ”DCD” 

respektive ”NOT DCD”. Notera att det är fråga om benämningar på klassificeringar och inte 

en formell diagnossättning.  Åldern på deltagarna i den här studien medförde att cutoff 

värdena 56 och 57 tillämpades. Bedömningsprotokollet för den här studien redovisas i tabell 

3. 
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Tabell 3 Bedömningsprotokoll för svensk valideringsstudie av DCDQ’07 

DSM kriterium för identifikation av  
Developmental Coordination Disorder 

Bedömningsprotokoll för DCDQ’07 
valideringsstudie 

A. Prestationen i vardagliga aktiviteter 
som kräver koordinationsförmåga 
ligger klart under den förväntade nivån 
för personer i samma ålder och med 
motsvarande intelligensnivå. 

B. Störningen enligt kriterium A försvårar i 
betydande grad skolarbete eller 
vardagliga aktiviteter. 

C. Störningen beror inte på somatisk 
sjukdom/skada 

D. Om mental retardation finns med i 
bilden är de motoriska svårigheterna 
mer uttalade än förväntat 

Movement ABC tillämpades för bedömning av 
motorik 
 
 
 
DCD klassificering i DCDQ’07 uppfyller B 
kriteriet.  
 
 
Barn med kända funktionsnedsättningar 
exkluderades ur studien. 
Inget barn med intellektuell 
funktionsnedsättning deltog. 

 
4.3 Urval  

Översättning och språkgranskning av DCDQ’07 utfördes av två av varandra oberoende 

personer. I samband med en större studie skickades enkäten ut till 4000 slumpvis utvalda 

familjer med barn i åldrarna 8 - 10 år i Stockholms län i november 2010. Urvalskriterierna var 

personer boende i någon av kommunerna Lidingö, Nacka, Sollentuna, Täby eller Stockholms 

stad och hade vårdnaden för minst ett barn som var född under perioden 2001-01-01 - 2002-

12-31. Kriterierna lämnades till Infodata AB som efter godkänd ansökan hämtade uppgifter ur 

adressregistret SPAR.  

 
Avsikten i delstudien var därefter att genomföra motoriktestet Movement ABC på 20 barn 

som klassificerats med ”DCD” och 20 barn som klassificerats med ”NOT DCD” enligt 

enkäten DCDQ’07. För deltagande krävdes samtycke och underskrift av samtliga 

vårdnadshavare. Skriftlig och muntlig information gavs om att det när som helst gick att 

avbryta deltagandet. Motoriktesterna genomfördes under perioden januari till mars 2011, vid 

GIH. Studien var godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och alla 

procedurer utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen.  

  
Enkätsvaren sammanställdes enligt riktlinjer för DCDQ’07 med klassificeringarna ”DCD” 

(DCD) och eller ”NOT DCD” (Wilson & Crawford, 2010). De rekommenderade cutoff 

värdena tillämpades; ≤56 för åldersgruppen ≥ 8 – <10 år och 57 för barn ≥10 år. Ett barn som 
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var 9 år vid ifyllandet av enkätsvar med totalpoäng 56 klassificerades alltså som NOT DCD 

medan ett barn som fyllt 10 år med samma poäng klassificerades som DCD. Barnens 

kronologiska ålder beräknades enligt riktlinjer i manualen för DCDQ’07.  

5 Primär resultatbearbetning  
Av totalt 4000 utskick registrerades 410 svar på DCDQ’07 enkäten. Av dessa klassificerades 

57 barn med DCD och 286 barn med NOT DCD.  Uppgift om barnets ålder saknades i 26 

enkäter med totalpoängen 56 eller 57 och kunde därmed inte klassificeras. Fyrtioen 

ofullständigt eller felaktigt ifyllda enkäter räknades bort. Urvalet för vidare kontakt gjordes 

efter de listor som registreringarna genererade, där totalpoäng angavs. En jämn fördelning 

mellan klassificeringarna DCD och NOT DCD, flickor och pojkar samt ålder eftersträvades. 

Utöver detta beaktades totalpoängen för enkäterna. Höga och låga totalpoäng valdes ut liksom 

enkäter med totalpoäng kring cutoff värdena 56 och 57. Utifrån detta skapades en kontaktlista 

med 53 besvarade enkäter. NOT DCD n=25, 11 flickor, 14 pojkar, poängintervall 57 - 75. 

DCD n=28, 17 pojkar, 11 flickor, inom poängintervallet 33 - 57.  

Kontakt togs via telefon. Totalt tackade 36 föräldrar ja till medverkan i motoriktesterna. 

Bortfallet var n=2. Ett barn blev sjuk och ett barn hade angett felaktig ålder och var för ung 

för att medverka. 

5.1  Deltagare 

Sammanlagt genomförde 34 barn Movement ABC testet, 15 flickor och 19 pojkar. I 

DCDQ’07 hade 16 st. av dessa klassificerats som DCD (12 pojkar, 4 flickor) och 18 stycken 

som NOT DCD (11 flickor, 7 pojkar).  Barnens kronologiska medelålder var 8,5 ± 0,6 år vid 

enkätsvar och 8,6 vid genomförandet av Movement ABC testet. Den yngsta deltagaren var 8,1 

år och den äldsta 10,8 år. Samtliga barn hade normal hörsel och syn. Samtliga barn var 

somatiskt friska.  

 

Tabell 4 visar utfall för DCDQ med antal barn i respektive ålderskategori och klassificering 

samt medelvärden för längd, vikt och BMI. Klassificering av övervikt och fetma gjordes 

enligt riktlinjer för ISO BMI. Intervall för klassificering av övervikt Iso BMI 25: 18,4 – 19,5 

för ≥8 – <10 år. 19,8 – 19,9 för ≥10 år. Intervall för klassificering av fetma Iso BMI 30: 21,6 

– 23,5 för ≥8 – <10 år och 24,0 – 24,1 för ≥10 år. Längd uppmättes för samtliga deltagare. 

Vikt uppmättes med hjälp av kraftplatta för 32 av de 34 deltagarna 
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Tabell 4 Utfall för DCDQ'07: DCD/NOT DCD, längd, vikt, BMI och klassificering av övervikt och fetma. Iso BMI 
grupperar barns åldrar i halvår. Gruppen 8 – 9,11 år omfattar fyra halvårsperioder och ger ett intervall på 18,4 – 19,5. Pojke 
som är 8 år med BMI över 18,4 klassas som överviktig, har ett högre BMI än 90 % av alla pojkar. (Cole, et al., 2000) 

 
≥8 år – <10 år ≥10 år 

Totalt 
≥8 - ≥10 år Totalt 

DCDQ’07 DCD NOT 
DCD 

DCD NOT 
DCD 

DCD NOT DCD DCD/NOT 
DCD 

Flickor n 4 10 0 1 4 11 15 

Pojkar n 11 7 1 0 12 7 19 

x längd m 
(SD) 

1,4 
(0,09) 

1,34 
(0,06) 

1,31 
(0,00) 

1,35 
(0,00) 

1,34 
(0,06) 

1,38 
(0,08) 

1,37 
(0,07) 

x vikt kg  
(SD) 

36,9 
(7,8) 

30,5 
(4,4) 

28,5 
(0,0) 

26,7 
(0,0) 

31,5 
(7,1) 

34,3 
(6,6) 

33,1 
(6,8) 

x BMI  
(SD)[intervall] 

18,6 
(2,8) 

16,9 
(1,6) 

16,6 
(0,0) 

14,5 
(0,0) 

18,5 (2,7) 
[14,6 – 23,7] 

16,8 (1,7) 
[13,8 – 19,9] 

17,6 (2,4) 
[13,8 – 23,7] 

Övervikt n 
Iso BMI 25  5 2 0 0 5 2 7 

Fetma n 
Iso BMI 30  2 0 0 0 2 0 2 

 

5.2 Movement ABC – för motorisk bedömning  

För att utvärdera den fysiska testmiljön, tidsåtgång och ge testledaren erfarenhet och övning 

genomfördes ett förtest med två barn. Testledaren som är lärare i Idrott och hälsa och 

författare till denna uppsats, ansvarade för och ledde samtliga Movement ABC tester. 

Deltagarnas DCDQ’07 klassificering var känd för testledaren vid genomförandet av testerna. 

Föräldrar som önskade vara med välkomnades och informerades om att barnen bäst 

genomförde testet barfota och i mjuka, lediga plagg.  

 

Den kvantitativa testdelen för individuell motorisk bedömning består av åtta specifika 

motoriska uppgifter fördelade på tre underkategorier; handfunktion, bollfärdighet, dynamisk 

och statisk balans. Två olika protokoll för åldersgrupperna 7 - 8 år samt 9 - 10 år användes. 

Mellan det att DCDQ’07 enkäten skickades in till dess att Movement ABC testet 

genomfördes fyllde fyra barn år. (n=1: 8 år och 9 mån vid enkätsvar och 9 år och 0 mån vid 

test, n=1: 8 år och 10 mån vid enkätsvar och 9 år och 1 mån vid test, n=1: 8 år och 11 mån vid 

enkätsvar och 9 år och 1 mån vid test, n=1: 9 år och 8 mån vid enkätsvar och 10 år och 0 mån 

vid test). Barnens längd mättes med hjälp av en mätsticka innan teststart. Vikt uppmättes med 

hjälp av kraftplatta i samband med ett annat deltest.  
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Testproceduren och de muntliga instruktionerna (se tabell 5) var lika för de bägge 

åldersgrupperna. Initialt testades handfunktion då barnen utförde finmotoriska uppgifter 

sittandes på en höjdanpassad stol vid ett bord. Därefter följde test för bollfärdighet, statisk och 

dynamisk balans. Sex stycken rutor (45 x 45cm) tejpades upp på golvet enligt riktlinjer för 

Movement ABC, vari hoppsekvenserna utfördes. Balansgången markerades med en 2,5 cm 

bred svart tejp på en 3 m lång vit plastmatta. Denna balansuppgift (uppgift 8, se tabell 5) för 

åldersgruppen 7 - 8 år modifierades. För att uppnå sträckan 4,5 m fick barnen vända och gå 

1,5 m tillbaka på den 3 m långa balanslinjen. En tennisboll användes till bolltesterna. 

Testledaren skötte tidtagning med ett tidtagarur och noterade poäng och resultat i individuella 

testprotokoll. De olika uppgifterna för respektive åldersgrupp beskrivs kortfattat i tabell 5. 

Testtiden varierade mellan 20 och 30 minuter/individ. 

 
Tabell 5 Movement ABC, beskrivning av deltester för handfunktion, bollfärdighet och dynamisk och statisk balans med 
respektive motorisk uppgift. 

 
Delmoment Uppgift för åldersgrupp 7 - 8 år 

 
Uppgift för åldersgrupp 9 - 10 år 
 

1 Handfunktion 1 Placera platspiggar på ett träbräde 
med hål så snabbt som möjligt. 
Två försök för vardera hand. 

Flytta plastpiggar i en viss ordning på 
ett träbräde med hål så snabbt som 
möjligt. Två försök för vardera hand. 

2 Handfunktion 2 Trä en tråd fäst vid en nål genom 
hål på en trådplatta så snabbt som 
möjligt. Två försök. 

Skruva fast tre muttrar på en skruv 
så snabbt som möjligt. Två försök. 

3 Handfunktion 3  Följa konturerna för ett mönster 
med en penna så noggrant som 
möjligt. Två försök. 

Samma  

4 Bollfärdighet 1 Studsa och fånga en boll i golvet 
med en hand. Tio försök. 

Kasta och fånga en boll mot vägg 
med två händer. Tio försök. 

5 Bollfärdighet 2 Kasta en ärtpåse i en låda (avstånd 
2 m). Tio försök. 

Samma 

6 Statisk balans Balansera på ett ben med 
händerna i sidorna.  
Två försök på vartdera benet. 

Balansera på ett ben på en 
balansbräda.  
Två försök på vartdera benet. 

7 Dynamisk  
balans 1 

Hoppa jämfota i sex på varandra 
markerade rutor med kontrollerat 
stop. Tre försök. 

Hoppa på ett ben i sex rutor med 
kontrollerat stop i sista rutan. Tre 
försök för vardera benet. 

8 Dynamisk  
balans 2 

Gå balansgång med tå-häl steg  
(4.5 m). Två försök.  

Gå och balansera en boll på ett 
bräde på handflatan (2,7m).  
Två försök 

. 
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I testprotokollen transformerades rådata till vägda testpoäng genom att resultaten för de åtta 

deluppgifterna fördes samman och genererade en totalpoäng för Movement ABC testet.  

Låga totalpoäng visar på god motorisk förmåga. Lägsta poäng per uppgift är 0 och högsta är 

5.  Maxpoäng är 40. Testmanualen anger hur många försök som ges för varje uppgift. Fler än 

ett försök ges endast om barnet inte får 0 vid det första försöket och då räknas det försök som 

ger lägst poäng. Vid vägran, olämplig uppgift eller då barnet misslyckats vid alla försök 

noteras 5 poäng. Högsta delpoäng för handfunktion är 15, för bollfärdighet 10 och för statisk 

och dynamisk balans 15. 

5.2.1 Tolkning av poängskattning  

Totalpoängen för Movement ABC tolkas med hjälp av percentilekvivalenter. För barn i 

åldersspannet 6 – 12 år ger den 1:a till 5:e percentilen uttryck för tydlig, motorisk 

problematik, vilket motsvarar totalpoäng mellan 14 och 18,5+. Värden mellan den 5:e och 

den 15:e percentilen ger en indikation på motoriska svårigheter, vilket motsvarar totalpoäng 

mellan 10 och 13,5. Totalpoäng mellan 0 och 9,5 motsvarar percentilvärden större än 15 

vilket bedöms som god eller tillräcklig god motorisk kompetens. Ett barn som utför samtliga 

åtta uppgifter nästan utan anmärkning och får totalpoäng 0,5 hamnar således i den 93 

percentilen vilket betyder att 7 % av alla barn får ännu lägre poäng och 93 % får högre.  

5.3 Bearbetning av data 

Data från DCDQ’07 och Movement ABC bearbetades med hjälp av IBM SPSS Statistics 19. 

En ROC graf (Receiver- operator characteristic curve) skapades för att visa hur sensitivitet 

och specificitet varierar beroende på vilka cutoff värden i DCDQ’07 som tillämpas. Den 

kvantitativa delen av Movement ABC utgjorde standard kriterium för alla jämförelser som 

genomfördes. Tre alternativa cutoff värden, 48, 53.5 och 58 prövades för att se hur 

specificitet, sensitivitet, positive predicted value, kappa score och area under kurvan i en ROC 

graf (AUC - area under curve) påverkades i jämförelse med cutoff värdena 56 och 57. 

Korrelationer för DCDQ’07 och Movement ABC med tillhörande delmoment skapades med 

hjälp av Spearmans Rho. Signifikansnivån sattes till p<0.05. 

5.3.1 Receiver- operator characteristic curve – ROC graf  

För att fastställa positivt kriterium för DCDQ’07 valdes en ROC graf, vilket är en metod för 

att bedöma ett tests förmåga att skilja ut personer i en population med ett symptom (t.ex. 

sjukdom) och de utan.  Kurvan i ROC grafen byggs upp av klassificeringar som består av ett 
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sant positivt värde (true positive - tp värde) som ritas på Y axeln och ett falskt positivt värde 

(false postive – fp värde) som ritas på X axeln.  Klassificeringarna är en kartläggning av 

enskilda fall som görs för att förutspå olika klasser (Fawcett, 2005). I det här fallet DCD och 

NOT DCD. Ett värde vid punkten 0,1 (x,y) motsvarar en perfekt klassificering. För att 

jämföra klassificeringar beräknas arean under kurvan (AUC - area under curve). Ju större 

AUC desto bättre är testet på att diagnostisera. AUC motsvarar sannolikheten att ett 

slumpmässigt valt positivt fall kommer få ett högre värde än ett slumpmässigt valt negativt 

fall. AUC 1 är det högsta värdet som ett test kan få. Testets noggrannhet bedöms som låg om 

AUC är 0,50 – 0,70, som måttlig mellan 0,70 – 0,90 och som hög om AUC når över 0,90 

(Fischer JE, et al., 2003).  Den diagonala linjen från nedre vänstra hörnet till övre högra utgör 

referenslinjen. Ett test utan validitet erhåller en sådan linje. I figur 1 visar den plottade ROC 

grafen utifrån det totala testbatteriet DCDQ'07 med beräknad AUC på 0,883.    

 

 
Figur 1 Grafen illustrerar AUC 0,883 (95 % CI, 0,759 till 1,000) för det totala testbatteriet (n=34) DCDQ'07 svensk version i 
föreliggande studie. p= 0,001. För AUC används enheten 1 minus specificitet på x axeln. 
 

6 Resultat  
Totalt deltog 34 barn i åldrarna 8 – 10. I tabell 6 redovisas utfallet för DCDQ’07 i 

sammanslagna ålderskategorier (8 – 10 år) då endast två barn tillhörde kategorin ≥10 år. 

Sexton barn klassificerades som DCD och 18 barn som NOT DCD . Utfallet visade på en 

högre grad av motorisk problematik för pojkar än för flickor med ett ratio på 3:1. Medelvärdet 

för totalpoängen för pojkar (50,1) och för hela gruppen (53,7) låg under de rekommenderade 
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cutoff värdena för DCD (56 och 57). Total spridning mellan lägsta och högsta poäng var lika 

stor för pojkar som för flickor (31 poäng).  Se tabell 6. 
Tabell 6  
Resultat för DCDQ’07 Totalpoäng, (SD), poängintervall och klassificering för DCD/NOT DCD. Cutoff ≤56 och ≤57, kön i 
sammanslagna ålderskategorier (8-10 år). Låga poäng i DCDQ’07 visar på större motorisk problematik. 

DCDQ’07 
x totalpoäng (SD) [Intervall] 

 DCD 
8 – 10 år n NOT DCD 

8 – 10 år n Totalt n 

Flickor 
 

50,5 (4,5) 
[44 – 54] 4 61,3 (5.2) 

[57 – 75] 11 58,4 (6,9) 
[44 – 75] 15 

Pojkar 45,2 (6,8) 
[35 – 57] 12 58,3 (3,5) 

[56 – 66] 7 50,1 (8,6) 
[35 – 66] 19 

Totalt 46,6 (6,6) 
[35 – 57] 16 60,1 (4,7) 

[56 – 75] 18 53,7 (8,9) 
[35 – 75] 34 

 

Av de 32 barn som vägdes klassificerades sju barn med övervikt (BMI ≥25,) och två med 

fetma (BMI ≥30,) (Cole, et al., 2000).  I DCDQ’07 var fem av de överviktiga barnen 

klassificerade som DCD och två som NOT DCD.  De två barn med BMI ≥30 (fetma) 

klassificerades som DCD i DCDQ’07. Se tabell 1. För gruppen DCD 8 – 10 år i DCDQ’07, 

ligger medelvärdet för BMI (18,5) precis över brytvärdena för övervikt för pojkar/flickor 8 år 

(18,4 respektive 18,3) men under värdena för pojkar/flickor 8,5 år (18,8 resp. 18,7). För 

gruppen NOT DCD, 8 – 10 år ligger medelvärdet (16,6) under brytvärdet för övervikt.  

 
I Movement ABC klassificerades två av de sju överviktiga barnen som DCD och fem som 

NOT DCD. Av barnen med fetma var ett klassificerat som DCD och ett som NOT DCD. 

Medelvärdet för BMI var något högre för DCD gruppen (8 barn) än för gruppen NOT DCD 

(24 barn), 17,9 respektive 17,5. Bägge värdena ligger under brytvärdena för övervikt för barn 

8 – 10 år.  

 

Ålderskategorierna i Movement ABC skiljer sig från DCDQ’07. I Movement ABC blev 

fördelningen mellan den yngre och den äldre ålderskategorin jämnare och utfallet redovisas 

för respektive ålderskategori. I åldersgruppen 8 år återfanns 18 barn (8 pojkar och 10 flickor) 

och i åldersgruppen 9 – 10 år fanns 16 barn (11 pojkar och 5 flickor). Vid tillämpandet av den 

15 percentilekvivalenten klassificerades 10 barn som DCD och 24 som NOT DCD, med ett 

ratio på 9:1 för pojkar respektive flickor. Höga totalpoäng ger låga percentilvärden vilket är 

associerat med större grad av motorisk problematik. Medelvärdet för totalpoängen (14,7) för 
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DCD gruppen sammantaget, ligger strax under den 5:e percentilen som utgör gränsvärdet för 

tydlig motorisk problematik. Gruppen DCD 9 – 10 år visade svårast problematik med en 

spridning av 1 – 13 percentilpunkter. Medelvärdet för totalpoängen (4,3) för pojkar NOT 

DCD 8 – 10 år, är 1.7 gånger så högt som för flickorna (2,5) i samma kategori. Marginalen till 

den 15 percentilen är betydligt större för flickorna. Se tabell 7.  

 
Tabell 7 
Resultat för Movement ABC. Antal deltagare, medelvärde för percentilekvivalent, totalpoäng. Klassificering DCD/NOT 
DCD vid ≤15 percentilen. Höga totalpoäng i MOVEMENT ABC ger låga percentilvärden, vilket är associerat med större 
motoriska problem.  

Movement 
ABC 
 

x PV = percentilvärde (SD), intervall, x TP = totalpoäng (SD), intervall 
Pojkar 

n 

Flickor 

n 

Totalt 

n PV TP PV TP PV TP 

DCD 8 år 7,0 (5,8) 
1 – 15 

13,8 (3,6) 
10 – 19 5 3 

3 – 3 
15,0 
15 – 15 1 6,3 (5,5) 

1 – 15 
14 (3,3) 
10 – 19 6 

NOT DCD 8 år 87,3(2,9) 
84 – 89 

1,2 (0,3) 
1 – 1,5 3 72,8 (23,6) 

29 - 96 
2.4 (2,2) 
0 – 6,5 9 76,4 (21,2) 

29 – 96 
2,1 (1,9) 
0 – 6,5 12 

DCD 9 - 10 år 5,5 (5,7) 
1 – 13 

15,9 (5,1) 
10.5 – 21 4 - - 0 5,5 (5,7) 

1 – 13 
15,9 (5,1) 
10.5 – 21 4 

NOT DCD 9 -10 år 43,4 (28,9) 
18 – 84 

5,7 (3,1) 
1,5 – 9 7 67,8 (23,3) 

45 – 93 
2,8 (2,1) 
0,5 – 5 5 53,4 (28,5) 

18 – 93 
4,5 (3,0) 
0,5 – 9 12 

 
DCD 8 – 10 år 

6,3 (5,5) 
1 – 15 

14,7 (4,29) 
10 - 21 9 5,0 

5 – 5 
15,0 
15 – 15 1 6,2 (5,2) 

1 -15 
14,7 (4,0) 
10 - 21 10 

 
NOT DCD 8 – 10 år 

56,6 (31,8) 
18 – 89 

4,3 (3,4) 
1 – 9,0 10 71 (22,7) 

29 – 96 
2,5 (2,1) 
0 – 6,5 14 65 (27,2) 

16 – 65 
3,3 (2,8) 
0 – 9,0 24 

Totalt 32,8 (34,4) 
1 – 89 

9,3 (6,5) 
1 – 21 19 66,5 (28,0) 

3 – 96 
3,4 (3,8) 
0 – 15 15 47,6 (35,6) 

1 – 96 
6,7 (6,1) 
0 – 21 34 

 

6.1 Area under ROC graf, sensitivitet, specificitet, positive predicted 
value 

Area under ROC grafen (AUC) för det totala testbatteriet (se fig 1) visar en acceptabel 

diagnostisk förmåga för den svenska versionen av DCDQ’07. Sensitiviteten på 80 % visar att 

enkäten identifierade åtta av tio barn som klassificerats som DCD i Movement ABC. 

Specificiteten visade att barn utan motorisk problematik enligt Movement ABC identifierades 

korrekt till 67 % enligt DCDQ’07. Det positiva prediktionsvärdet på 50 % och mötte inte 

riktvärdet på 70 % enligt APA (American Psychiatric Association, 2000).  Hälften av barnen 

som inte identifierades som positiva i DCDQ’07 klassificerades i Movement ABC som DCD.  
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Tabell 8 är exempel på en kontingenttabell (contingency table) som visar hur dispositionen av 

fallen i undersökningen är representerade. Sensitivitet = tp/(tp+ fn), Specificitet = tn/(fp+ tn), 

Positive predicted value = tp/(tp + fp) (Fawcett, 2005) 

 
Tabell 8 Kontingenttabell för prövade cutoff värden; 48, 53.5 och 58.  Movement ABC utgör den sanna klassificeringen och 
DCDQ’07 med cutoff värdena 56/57 den hypotetiska.  

DC
DQ

’0
7 

 D
CD

 

 Movement ABC DCD   Movement ABC NOT DCD  

Cutoff 48: 7     Cutoff 53,5: 8 

True positive (tp) 

Cutoff 56/57: 8    Cutoff 58: 10  

 

Cutoff 48: 2   Cutoff 53,5: 6  

False positive 

Cutoff 56/57: 8    Cutoff 58: 15 

 

DC
DQ

’0
7 

   
   

 
N

O
T 

DC
D  

Cutoff 48: 3       Cutoff 53,5: 2  

False negative (fn) 

Cutoff 56/57: 2      Cutoff 58: 0  

 

Cutoff 48: 22     Cutoff 53,5: 18 

True negative 

Cutoff 56/57: 16   Cutoff 58: 9 

 
 

I grafen i fig 2 visas hur värdena för sensitivitet och specificitet stiger respektive sjunker 

beroende på vilket cutoff värde som tillämpas. När värdet 48 prövades ökade sensitiviteten till 

knappt 92 % och specificiteten sjönk till 70 %. Värdet 53,5 som prövades mötte kravet för 

såväl sensitiviteten (80 %) som specificitet (75 %) (American Psychiatric Association, 2000) 

och visade ett positive predicted value (ppv) värde på 57 %. Se fig 2 och tabell 9.  

 

 

Figur 2. Avvägning mellan sensitivitet och specificitet beroende på cutoff valt värde. När det ena värdet ökar sjunker det 
andra. De prövade värdena 48, 53.5 och 58 är markerade. 
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Cutoff värdena 48, 53.5 och 58 prövades för att se hur specificitet, sensitivitet, positive och 

negative predicted value och kappa score påverkades. I tabell 9 redovisas utfallet i jämförelse 

med utfallet för de rekommenderade cutoff värdena 56 och 57 som tillämpats i den här 

studien.   

 
Tabell 9. DCDQ’07 sensitivitet, specificitet, ppv, npv, Kappa. Utfall för de rekommenderade och de alternativa cutoff 
värdena som prövats i studien. 

Cutoff 

DCDQ’07 Sensitivitet % Specificitet % 

Positive 

predicted 

value % 

Negative 

predicted 

value % Kappa 

56/57 80,0 67,0 50,0 88,0 0,40 

48 70,0 91.7 78,0 88,0 0,63 

53,5 80,0 75,0 57,0 90,0 0,49 

58 100,0 37,5 40,0 100,0 0,26 

 

6.2 Kappa 

Cohens kappa är ett mått på hur väl två variabler som försöker mäta samma sak 

överensstämmer. Måttet justerar för slumpmässig förändring. I det här fallet avser 

överensstämmelse mellan resultat på Movement ABC och DCDQ’07.  Cutoff värdet 48 

visade på högsta värdet med 0,635 vilket ligger inom intervallet för måttlig till god 

överensstämmelse och cutoff 57 visade ett kappa värde strax under 0,4, vilket är det minsta 

värdet för acceptans (Altman, 1991). När 53,5 valdes som cutoff värde ökade Kappa till 

nästan 0,5. Se tabell 9.  

6.3 Korrelation 

Den negativa korrelationen mellan DCDQ’07 och Movement ABC betingas av att låga värden 

anger problem i DCDQ’07 och höga värden anger problem i Movement ABC. Signifikant 

korrelation visades mellan totalpoängen för DCDQ’07 och totalpoäng för Movement ABC (r 

= - 0,61). Delmomenten handfunktion och balans i Movement ABC korrelerade signifikant 

med totalpoäng för DCDQ’07. Totalpoäng i Movement ABC och deluppgift för balans 

korrelerade signifikant med samtliga delkomponenter i DCDQ’07 (kontroll i rörelse, 

finmotorik och generell koordination). Deluppgiften handfunktion korrelerade signifikant 
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med frågor rörande finmotorik och generell koordination i DCDQ’07. Deluppgiften för boll 

korrelerade varken med totalpoängen i DCDQ’07 eller med någon av delkomponenterna. Se 

tabell 10.  

 
Tabell 10 Spearman’s Rho korrelation mellan totalpoäng i DCDQ’07och totalpoäng i Movement ABC, samt korrelation 
mellan delkomponenter i DCDQ’07 och subtest i Movement ABC. p≤ 0,05. 

DCDQ’07 
Totalpoäng 
MOVEMENT ABC 

Hand 
funktion 
Uppgift 1-3 

Boll 
färdighet 
Uppgift 1-2 

Statisk och 
dynamisk 
balans 
Uppgift 1-3 

Totalpoäng r = - 0,61** r = - 0,44** r = - 0,26 r = - 0,60** 

Kontroll i rörelse 
Fråga 1- 6  
 

r = - 0,37* r = - 0,19 r = - 0,25 r = - 0, 45** 

Finmotorik 
Fråga 7 – 10  
 

r = - 0,45** r = - 0,38* r = -0,20 r = -0,37* 

Generell  
koordination 
Fråga 11 – 15  
 

r = - 0,55** r = - 0,49** r = - 0,11 r = - 0,55** 

* = p≤0,05, **=p≤0,01 
 

7 Diskussion  
Huvudfyndet i studien var att klassificeringen i den svenska versionen av DCDQ’07 stämmer 

väl med klassificeringen i Movement ABC. Som screeningsverktyg uppvisar enkäten en 

acceptabel förmåga att upptäcka barn med DCD i en grupp med och utan barn med motoriska 

svårigheter. Till författarens kännedom har inte DCDQ’07 översatts till svenska tidigare och 

inte heller validerats i Sverige. Ett Kappa värde som visar på måttlig till god 

överensstämmelse mellan två test, där det ena testet prövas för första gången, får betraktas 

som tillfredställande.  

 
För att den svenska versionen av DCDQ’07 ska betraktas som ett funktionellt 

screeningsverktyg så behöver samma barn, med eller utan motorisk problematik, identifieras i 

DCDQ’07 som i Movement ABC testet. Av särskild vikt är därför värdena för sensitivitet och 

specificitet, dvs. enkätens förmåga att korrekt identifiera barn med (DCD) och utan motoriska 

problem (NOT DCD). Bästa utfall för diagnostisering visade cutoff värdet 53,5 med en 

sensitivitet på 80 %, en specificitet på 75 %. Bägge värdena möter kraven som ställs för 
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forskning enligt APA (American Psychiatric Association, 2000). Vid tillämpandet av de 

rekommenderade cutoff värdena 56 och 57, ligger sensitiviteten (80 %) och specificiteten (67 

%) strax under riktvärdena (84,6 % respektive 70,8 %) som manualen för DCDQ’07 hänvisar 

till och som är baserade på genomförda populationsstudier i samband med revideringen av 

originalenkäten DCDQ (Wilson & Crawford, 2010).  

 

Att värdena för sensitivitet och specificitet varierar beror i huvudsak på vilka cutoff värden 

som tillämpats och vilken grupp som studeras (Hunsley & Meyer, 2003), vilket blir tydligt vid 

en närmre granskning av studier från olika länder där DCDQ översatts och anpassats.  

 

I Holland utvärderades originalenkäten DCDQ mot Movement ABC med cutoff ≤53. I den 

kliniska gruppen mötte DCDQ kravet för sensitivitet och positiv prediktion (81,6 % 

respektive ppv: 85 %) men inte i den populationsbaserade gruppen (28,9 % respektive ppv: 44 

%) (Schoemaker, et al., 2006).  Betydligt högre värden påvisades för sensitivitet i två 

australienska populationsstudier. I den ena utvärderades DCDQ mot Movement ABC (cutoff 

≤57) med 460 deltagande skolbarn, 7 – 8 år. Resultaten visade en sensitivitet på 72 % och en 

specificitet på 62 % (Civetta & Hillier, 2008). I den andra studien utvärderades DCDQ mot 

Mand testet (McCarron Assessment of Neuromuscular Development). Totalt deltog 129 

skolbarn i åldrarna 9 – 12 år och en sensitivitet på 55 % och en specificitet på 74 % visades. 

Resultatet i den sistnämnda studien pekade mot att DCDQ var bättre på att identifiera barn 

med påtaglig motorisk problematik än barn med lätta besvär (Loh, et al., 2009).   

 
Även om ännu högre värden för sensitiviteten i DCDQ’07 hade varit önskvärt för att korrekt 

skilja ut de barn som har DCD (true positives) så behöver man påminnas om att DCD är svårt 

att upptäcka och består av en heterogen grupp barn (Cools, et al., 2009). Argumentet som 

European Academy of Childhood Disability (EACD) för fram för att inte rekommendera 

DCDQ’07 för populationsscreening utgår just från det låga värdet för sensitivitet (Blank, et 

al., 2011).  Det kommer dock vara svårt att få fram screeningsinstrument med mycket höga 

värden för sensitivitet och specificitet till dess att etiologin är mer klarlagd. 

 
Nationella tillämpningar av DCDQ’07 har visat att enkätverktyget är robust och klarar 

kulturella och språkliga anpassningar och påverkas inte av barnens ålder eller kön (Wilson & 

Crawford, 2010). I en israelisk studie där DCDQ översatts till hebreiska visas signifikant 

korrelation mellan totalpoäng och delkomponenterna i DCDQ (α = 0,88 för hela testet; 
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r=0,67) (Traub, et al., 2005). Utfallet för korrelationen mellan totalpoängen för DCDQ’07 och 

Movement ABC i den svenska versionen (r= -0,61) visar att enkäten är tillförlitlig utifrån ett 

psykometriskt perspektiv. 

 
Prediktionsvärdet måste också diskusteras eftersom värdet är proportionellt till prevalensen.  

Den positiva prediktionen i den svenska versionen var låg (50 %), vilket betyder att testets 

förmåga att identifiera de som är sant positiva inte mötte riktvärdet på 70 % (American 

Psychiatric Association, 2000). Urvalet till gruppen som deltog i den här studien (DCDQ’07: 

DCD n=16, NOT DCD n=18) medförde sannolikt en högre prevalens än vad som kan 

förväntas i en utpräglad populationsstudie men lägre än i en klinisk miljö.   

Föräldrar i populationsstudier tenderar att uttrycka större oro för sitt barns motoriska 

utveckling än föräldrar i kliniska grupper (Schoemaker, et al., 2006). Vanligt är också att 

respondenter tenderar att bejaka de symptom som de tillfrågas om i en enkät. Att föräldrarna i 

den här studien agerat på liknande sätt är mycket troligt.  

 
Som tidigare påpekats rymmer samtliga screenings instrument en avvägning mellan 

sensitivitet och specificitet. Höga värden för sensitivitet innebär lägre värden för specificitet, 

vilket betyder att ett högt antal korrekt identifierade kommer ackompanjeras av ett högt antal 

felaktigt identifierade. Den psykologiska belastningen för de som blir felaktigt identifierade 

av DCDQ’07 måste rimligen bedömas som hanterbar i jämförelse med screeningsinstrument 

som används för att urskilja allvarliga sjukdomar såsom t ex cancer. Däremot kan missade fall 

av DCD få allvarliga konsekvenser i form av uteblivna kliniska och icke kliniska åtgärder 

(Missiuna, et al., 2006).  

 
Ur ett tillämpningsperspektiv är DCDQ’07 ett attraktivt instrument för screening då det är lätt 

att administrera, förstå och tolka. Enkäten kan rekommenderas som ett första steg för att fånga 

upp barn med misstänkta motoriska problem och bör alltid följas upp med ett standardiserat 

motoriktest. I det här sammanhanget är det viktigt att understryka att screening inte är till för 

att ställa diagnos. Detta kan endast göras av behörig, medicinsk personal efter en uttömmande 

kvantitativ och kvalitativ bedömning. 

 
Resultatet för den svenska versionen av DCDQ’07 och jämförelser med liknande studier visar 

att olika cutoff värden kan vara lämpliga i olika sammanhang. Lägre cutoff värden är mer 

användbara i miljöer där barn med motorisk funktionsnedsättning finns representerade eller 

om man har för avsikt att identifiera barn med uttalade svårigheter.  Vill man däremot vara 
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säker på att fånga upp fler som kan omfattas av kriterier för DCD bör högre cutoff värden 

användas.   

 

Ur ett språkligt och kulturellt perspektiv kan det vara intressant att belysa svaga samband 

mellan enkätens delkomponenter och totalpoängen. Sambandet för deluppgiften bollfärdighet 

i Movement ABC och delkomponenterna i DCDQ’07 (kontroll i rörelse, finmotorik, generell 

koordination) var mycket svagt i den svenska versionen av DCDQ’07. Överlag är föräldrar 

bra på att skatta barns motoriska kompetens och ge indikation på barnets svårigheter (Pless, et 

al., 2002). En möjlig förklaring kan vara att bolluppgifterna i Movement ABC skiljer sig 

betydligt från hur frågorna i enkäten tolkas av föräldrarna och är ett exempel på att testerna 

mäter olika saker. 

 

Den höga siffran för förekomsten av övervikt och fetma bland barnen som deltog i den här 

studien (9 barn av de 32 som vägdes) är också värd att notera. Vid urvalet var vikten okänd 

och frågan är om föräldrarnas villighet att medverka, dvs. svara på och sända in enkäten är ett 

uttryck för en generell oro som inte bara berör barnets motorik. Av de totalt 410 enkätsvar 

som registrerades var drygt 20 % (57 + 26/410) klassificerade som DCD vilket stärker bilden 

av att föräldrar som har barn med motorisk problematik är väl medvetna om detta (Missiuna, 

et al., 2006) men att det också finns överlappande svårigheter än de rent motoriska (Dunford, 

et al., 2005; Pieters, et al., 2011).  

 

Valideringen av den svenska versionen av DCDQ’07 har gjorts mot motoriktestet Movement 

ABC. Bägge testen är designade för att identifiera barn med DCD men mäter olika aspekter 

av motorik. Movement ABC mäter en rad specifika motoriska färdigheter medan DCDQ’07 

mäter barnets funktionella motorik i den dagliga verksamheten. Av det här skälet har kritik 

riktats mot att två studier som är av olika konstruktion används för validering och jämförelse. 

Kritiken har dock avfärdats eftersom testernas konstruktion har ett gemensamt syfte, dvs. att 

identifiera barn med DCD. (Loh, et al., 2009; Cairney, et al., 2007; Civetta & Hillier, 2008) 

 

Flera studier vittnar om en låg kunskapsnivån kring DCD vilket påverkar inflytandet från 

såväl föräldrar, lärare som terapeuter (Gaines, et al., 2008). När grundläggande kännedom om 

DCD som problem och företeelse saknas är det lätt att göra fel. Många utgår från att de 

motoriska problemen kommer växa bort och att det är ett beteendemönster som i första hand 

måste korrigeras. En vanlig men felaktig föreställning är att om barnet anstränger sig och 
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koncentrerar sig lite mer så kommer det att bli bättre. Barn som inte får uppmärksamhet och 

positivt stöd i den dagliga tillvaron riskerar att ytterligare försämras. Faran för inaktivitet och 

utanförskap ökar. Självförtroendet minskar med lägre upplevd motorisk förmåga som följd, 

vilket är avgörande för deltagande i aktiv lek och idrott (Kantomaa, et al., 2011) .  

 
Konsekvenserna i skolämnet idrott och hälsa är betydande och ämneslärarens kunskaper om 

motorik, test och intervention kan vara avgörande för många barns möjlighet till förbättrad 

psykisk och fysisk hälsa (Shen, et al., 2007). För att öka kunskapsnivån för lärare i Idrott och 

hälsa behövs både förbättrad utbildning och information men inte minst en ökad kunskap om 

intervention. Utan tydliga interventionsstrategier blir genomföranden av olika test betydligt 

mindre värdefulla (Wilson, 2005; Barnett, 2008).   

  

7.1 Begränsningar  

Studien rymmer flera begränsningar som måste beaktas. Den främsta är det begränsade 

antalet deltagare (34 st), urvalsprinciperna och fördelningen pojkar/flickor. Försöksledarens 

begränsade erfarenhet och det faktum att barnens DCDQ’07 klassificering var känd för 

försöksledaren vid genomförandet av Movement ABC kan ha påverkat bedömningen. 

Översättningar innebär alltid en begränsning eftersom formuleringar och uttryck kan göras på 

otaliga sätt. Enkäten har dock översatts till flera olika språk och utvärderats i nästan alla 

världsdelar. En annan begränsning som också tas upp i diskussionen är att DCDQ’07 och 

Movement ABC mäter olika saker. Flera internationella studier har haft liknande studiedesign 

och utformats på samma sätt som förevarande studie med vetskap om just detta (Civetta & 

Hillier, 2008). Utöver detta har teorier som ligger till grund för olika bedömningsmetoder inte 

beaktats i den här studien.   

 7.2 Vidare studier 

Fler och olika studier behöver genomföras för ytterligare validering av den svenska versionen 

av DCDQ’07. En större studie som omfattar en klinisk grupp med en referensgrupp från t ex 

en skola där DCDQ’07 valideras mot Movement ABC skulle ge ytterligare kunskap om den 

svenska versionens validitet. Studier som utgår från den kvantitativa och den kvalitativa delen 

av Movement ABC och där DCDQ’07 kompletterades med enkätverktyget Children's Self-

Perception of Adequacy in Predilection for Physical Activity (CSAPPA) för att mäta barnens 

upplevda och faktiska motorik vore värdefulla . Föräldrarenkäten skulle också kunna 
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kompletteras med en lärarenkät och om yngre barn skall omfattas bör den reviderade 

versionen av Movement ABC2 användas. En studie om kunskapen om DCD bland svenska 

lärarutbildare inom Idrott och hälsa vore intressant. Och till sist behövs flera olika 

interventionsstudier utarbetas. För utan intervention är som tidigare påpekats, nyttan med 

tester liten. 

 

8 Sammanfattning 
Den svenska versionen av DCDQ’07 kan rekommenderas som ett av två steg för tidig 

upptäckt av DCD bland skolbarn i 8 – 10 års ålder. Användandet av cutoff värdena 56 och 57 

som rekommenderas i manualen för DCDQ’07 för åldersgruppen 8 – 10 år fungerar 

tillfredställande i föreliggande studie. Om enkäten ska riktas mot kliniska miljöer eller andra 

grupper som är särskilt definierade och där man vet att barn med motorisk problematik finns 

representerade bör man överväga att sänka cutoff värdena. DCDQ’07 är lätt att tolka och 

administrera och den svenska översättningen ter sig begriplig för föräldrarna.  

 

DCD är svårt att upptäcka och för att undvika att barn med motorikproblem utvecklar 

sekundär problematik bör en ökad användning av motorikscreening ske. Utöver detta behöver 

kunskapsläget om DCD bland lärare och andra vuxna som dagligen arbetar nära skolbarn öka. 

Det behövs också mer kunskap om vilka interventionsmetoder som fungerar och för vilka 

grupper metoderna är gynnsamma.  
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App, Itunes University, Google Scholar, Wikipedia. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Developmental Coordination Disorder and DCDQ, DCDQ’07*, DCDQ’07 and/or 
validity and/or reliability 
GIH:s bibliotekskatalog: Developmental Coordination Disorder, Clumsy children  
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Kommentarer 
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