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VISUOMOTORISK UTVECKLING MÄTT MED BENDERTESTET*

EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖR TIDIGT FÖDDA OCH 
FULLGÅNGSBARN VID 5½ ÅRS ÅLDER  

 

Aiko Lundequist 
 

Sammanfattning 
Barns utveckling under de sista förskoleåren är nyckeln till en bra 
skolstart. Visuomotorik är en av de faktorer som krävs för att tillägna 
sig skolans basfärdigheter. För tidigt födda barn är en grupp som enligt 
tidigare forskning löper risk för en sämre visuomotorisk utveckling. I 
den här studien mättes visuomotorik med Bender Gestalt Test med 
utvärderingssytem utvecklade av främst Elizabeth Koppitz (1963, 
1975). I studien jämfördes för tidigt födda barns (n=175) och 
matchade fullgångna barns (n=125) Bender-resultat vid 5½ års ålder. 
Resultat visar att Bender-testet och Koppitz poängsystem har god 
validitet som ett visuomotoriskt mått och instrument i 
utvecklingsbedömningar. Det visar också att för tidigt födda har en 
mindre välutvecklad visuomotorik än fullgångna barn. Visuomotorik 
och högre kognitiv förmåga (främst IQ) uppvisar ett starkt positivt 
samband i båda grupperna. Resultaten visar även att hyperaktivitet 
utgjorde en extra riskfaktor hos de för tidigt födda barnen, vilket kan 
indikera att hyperaktiviteten har en annan dynamik än hos fullgångna 
barn. 
 
Nyckelord: Visuomotorik, Bender Gestalt Test, För tidigt födda, Högre 
kognitiva förmågor, Hyperaktivitet, Inlärningsförmåga 

 
Inledning 

De första fem och ett halvt åren i livet så har människan en betydande fysisk, motorisk 
och psykologisk utveckling. Nyföddas hjärnor väger en fjärdedel av de vuxnas. Vid två 
års ålder har hjärnan uppnått 3/4 delar av den vikt den har hos en vuxen och vid sex års 
ålder är den drygt 95 procent av den vuxnas. Samtidigt förändras hjärnas organisation  
kraftigt. Nervcellerna förändras till det mycket täta och komplicerade nätverk som 
förmedlar elektrokemiska impulser mellan hjärnan och resten av kroppen. Nervtrådarna 
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kopplas med myelin, en fettsubstans som ser till att nervimpulserna går snabbare. De 
förändringarna gör det möjligt för nyfödda som bara har kunnat ligga still och inte ens 
tagit saker i handen att hoppa hopprep och knyta skosnören vid 5 års ålder. Där de 
nyfödda bara kan jollra kommer de äldre barnen att genom språkutvecklingen förstår 
grunderna i grammatik, skämt, leka ordlekar och få ett ökat intresse för skriftspråk.   
Enligt Jean Piaget (1896-1980) tänker spädbarnen endast genom sina sinnen och genom 
sina motoriska färdigheter. Spädbarnens uppfattning av de saker som finns i omvärlden 
är begränsade till de handlingar de kan rikta mot dem (0-2 år, senso-motoriska stadiet). 
Förskolebarn är däremot tankemässigt mindre bundna av hanteringen av föremål. De 
har börjat tänka symboliskt, vilket speglar sig i deras användning av språket och 
fantasin. Till största delen är tänkandet egocentriskt, det vill säga barnen ser omvärlden 
endast ur sitt eget perspektiv. Gradvis kan de dock lära sig hantera mer än ett perspektiv 
och se saker från andra synvinklar, till exempel förstå hur någon annan kan tänka eller 
känna (2-6 år pre-operationellt stadium). I skolåldern kan barnen tänka logiskt på ett 
mer konsekvent sätt, men bara när det följer konkreta saker i sin omvärld (6-12 år 
konkret operationellt studium). Abstrakt och logiskt tänkande kommer omkring 
tolvårsåldern (12 år – formellt operationellt stadium). Barnen i de flesta av världens 
länder börjar skolan i sexårsåldern. Det kan bero på att de utvecklingsmässigt är mogna 
för att klara sig i skolan först i denna ålder. Skolan är krävande för barnen på en annan 
nivå än förskolan. Den kognitiva utvecklingen i allmänhet och inlärningsförmåga i 
synnerhet kommer att spela en viktig roll i skolan.       
Relationen mellan inlärning och visuomotorik har diskuterats länge. Enligt 
gestaltpsykologerna följer den perceptuella utvecklingen ett förutbestämt 
utvecklingsschema där inlärningen har en underordnad betydelse (Bender, 1938). Piaget 
(1961, 1968) framhåller även att perceptuell utveckling av visuell form har ett klart 
positivt samband med barns intelligensålder och intelligensutveckling. Visuomotorik 
innebär samordning av visuell perception och motorisk kontroll. Visuomotorik kräver 
till exempel att komma ihåg hur visuell information ser ut, att tolka information rätt och 
effektivt, att koordinera handmotoriken för att återge informationen. Visuomotorik 
behöver utvecklas på en högre nivå i skolan än i förskolan. Barnen som har dålig 
visuomotorisk utveckling har oftast problem med att tolka symboler som bokstäver och 
siffror vilket gör det svårt att läsa, skriva och lösa matematiska problem.  
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Hur utvecklas visuell perception? 
Visuell perception utvecklas radikalt under det första året.(Gregory,1998; Damon, Kuhn 
SIegler,1998) Tabell 1 visar visuella perceptionsutveckling under första året. Spädbarns 
synskärpa är dåligt utvecklad direkt efter födelsen. Den är ungefär 20/400 till 20/600 
första månaden vilket innebär att en figur som ett spädbarn kan se från 20 fot (cirka sju 
meter) kan ses av en vuxen på 400 fot (cirka 135 meter). Men synskärpan utvecklas 
snabbt till strax under en vuxens nivå (20/20) under livets första sex månader. Nyföddas 
receptorer innehåller mindre pigment och kan inte absorbera ljus lika effektivt som 
vuxnas. Även det nyfödda barnets visuella cortex är outvecklad vid födelsen. Figur 1 
visar hur långt utvecklingen av visuella cortex har nått vid fördelsen samt vid tre och 
sex månader. (Cornel,1951 i Goldstein,2001) och Tabell 1 visar visuella 
perceptionsutveckling under första året. 
 
 

                      
    (a)  Nyfödd              (b) Tre månader               (C) Sex månader 
 
Figur 1; Bild av neurons i visuella kortex hos nyfödd, tre månaders och sex månaders 
spädbarn. (Conel, 1951 i Goldstein 2001, S.475)  
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Tabell 1:  Milstenar i visuella perceptionsutveckling under första året. 
 
Ålder  Förmåga 
Nyfödd   
2 veckor 
1 månad 
 
2 månader 
 
 
3 månader 
 
 
4 månader 
 
5 månader   
6 månader 
1 år   

Riktar blicken mot ansikten 
Titta på stimuli i rörelse 
Synskärpa 20/600, synen är lite sämre än vuxen i mörker. 
Kan se stora objekt med hög kontrast 
Använda rörelseinformation för att förstå när ett föremål skyms av ett 
annat. Kan se stora objekt med hög kontrast. Kortvågs längden 
utvecklas. 
Grupperar efter lightness similarity, perception av ansisktsuttryck 
All tre typer av tappar utvecklas. Binokulär fixering. Följer rörligt 
stimuli med jämn ögonrörelse. 
Kategoriserar färg som vuxen. Diskriminerar mellan olika kategorier 
av objekt. sträcker sig spontant efter objekt som ligger nära.  
Förstår djup (5-7 månader). 
Synskärpan är nästan som hos vuxna. 
Samma nivå på synskärpan som en vuxen. 

 
 
Kritisk period för synutveckling 
Den visuella perceptionsutvecklingen börjar väldigt tidigt i livet. Hubel och Wiesel 
(1977) har i en uppmärksamad undersökning kunnat påvisa en interaktion mellan 
perceptuell miljö och funktion hos visuella nervceller i hjärnan. De undersökte effekten 
av visuell deprivation hos apor, som haft ena ögonlocket hopsytt från födseln till 3 
månaders ålder. De fann att aporna var blinda på det öga som de ej kunnat se med under 
de 3 första månaderna. Samma visuella deprivation hos en vuxen apa under en tid av 3 
månader medför emellertid ej nedsatt synförmåga. Dessa studier visar att stimuleringar 
under kritiska perioder av den första levnadstiden är av väsentlig betydelse för 
perceptuell utveckling. De fann vidare att sensorisk deprivation under de första 
månaderna kan ändra nervstrukturen i den visuella hjärnbarken. (Hubel & Wiesel, 1977) 
Fawcett, Wang & Birch (2005) rapporterade i sin forskning att den kritiska perioden för 
människors visuella utveckling börjar direkt efter födelsen och når sin kulmen vid tre 
och en halv månad och fortsätter att utvecklas långsamt tills fyra år och sex månader.  
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Varför är det viktigt att undersöka för tidigt föddas visuomotoriska utveckling? 
Barn som föds innan vecka 37 kallas för tidigt födda. Ungefär 5000 barn vilket är 5 % 
av alla barn i Sverige föds för tidigt. Tack vare den medicinska utvecklingen kan man 
rädda till och med barn som föds i vecka 22. Det är möjligt att ännu yngre foster kan 
komma att räddas i framtiden, men många olika forskningsrapporter visar att det 
fortfarande finns stora medicinska och psykologiska utmaningar att övervinna för för 
tidigt födda barn. (Hård, 2003; Högberg, Jacobsson, 2005; Böhm, Smedler, Forssberg, 
2004; Cooke, 1993 ; Cooke, Foulder-Hughes, Newman & Clarke 2005; Ornstein, 
Ohlsson, Edmond 1990) De medicinska och psykologiska riskerna är störst hos för 
tidigt födda som väger mindre än 1000 g (Extremely Low Birth Weight, ELBW barn) 
(Böhm, 2003) En prospektiv populationsstudie (Stockholms Neonatal projekt) 
initierades på Karolinska sjukhuset i september 1988 och rekryteringen fortsatte till 
mars 1993. För tidigt födda barn med gestationsålder under 37 veckor och med en 
födelsevikt under 1500 g har följts upp med såväl omfattande medicinsk som motorisk 
och psykologisk bedömning. Dr Med Sci, Psykolog, Birgitta Böhm vid Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus har genomfört psykologiska tester på barnen vid 5½ års ålder. Av dessa 
drygt 200 barn kvarstod 182 för bedömning vid 5½ årder. Parallellt testades en 
kontrollgrupp av 125 barn födda i normal tid från samma upptagningsområde. Resultat 
av de psykologiska testerna visade att för tidigt födda barns IQ och exekutiva funktioner 
har ett samband med nedsatt synförmåga och behov av glasögon. Nedsatt syn (visual 
impairment) är en av indikatorerna för en mindre gynnsam utveckling hos för tidigt 
födda. Barnen som behöver glasögon bland för tidigt födda var 10 gånger fler (31%) 
jämfört med kontrollbarnen (3%).(Böhm, 2003)  I ett försök att förstå de 
bakomliggande orsakerna till det här resultatet så har jag undersökt barnens 
visuomotoriska utveckling närmare. 
 
Medicinska risker hos för tidigt födda. 
En av största medicinska riskerna hos för tidigt födda barn är Retinopathy of 
prematurity (ROP). (Quinn GE, Dobson V, Barr CC, Davis BR, Palmer EA, Robertson 
J, Summers CG, Trese MT, Tung B, 1996) För tidigt födda får ROP främst på grund av 
en omogen näthinna och kontakt med syrgas. Det finns olika grader av ROP, och den 
allvarligaste formen, nivå 4 kan leda till blindhet. En annan stor medicinsk risk hos för 
tidigt födda barn är andningsproblem på grund av omogna, små lungor. Det kan i sin tur 
leda till Chronic lung disease (CLD). CLD höjer risken för skador på hjärnan och 
näthinnan samt att en störning uppstår i cerebrala blodflödet. En störning i cerebrala 
blodflödet kan leda till hjärnblödningar som Intraventricular haemorrhage (IVH), 
Periventricular leukomalcia (PVL) och vitsubstansskador (Hagberg et al, 1989). Både 
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IVH och PVL kan ge visuell kognitiv dysfusion (Jacobson, 1998). Risken för att 
utveckla cerebral pares (CP) för VLBW barn är 40 gånger större än hos barn som föds 
vid fullgången graviditet (Hagberg et al, 1989).  
 
Psykologiska risker hos för tidigt födda. 
Tidigare studier har genomfört flera psykologiska undersökningar hos barn som är 
födda för tidigt. Visuospatial förmåga, icke-verbal problemlösning, strategi och 
planeringsförmåga samt motorisk koordination hos 14 medicinskt friska för tidigt födda 
barn och intrauterint tillväxthämmande barn vid 10 års ålder var signifikant sämre än 
kontrollbarnen (Smedler, Fazxelius G, Bremme K, Lageström M, 1992). Risken för att 
utveckla Attention Deficit Hyperactiv Disorder (ADHD) är dubbel så hög hos för tidigt 
födda barn än barn som föddes efter en fullgången graviditet (Ylppö, 1980 i Böhm, 
2003). Överstimulation av den omogna hjärnan kombinerad med otillräcklig 
inhibitorisk kapacitet under neonatalperioden kan vara orsaken till hyperaktivitet 
(Ornstein et al 1991). Låg cerebralt blodflöde under neonatalperioden kan också leda till 
ADHD. (Lou HC, Rosa P, Pryds O, Karrebaek H, Lunding J, Cumming P, Gjedde 
A.,2004) Men gränsen för ADHD är fortfarande oklar och därför varierar siffrorna inom 
forskningen. Potgieter S, Vercisch J & Lagae L (2003) rapporterade i sin forskning att 
för tidigt födda barn inte har specifika störningar rörande uppmärksamheten eller 
försenad kognitiv utveckling. Det är en annan faktor än prematuritiet som borde 
undersökas för att förklara den förhöjda risken för AD/HD i VLBW barn. (Potgieter S et 
al, 2003) Bigitta Böhm har rapporterat i sin forskning att för tidigt föddas kognitiva 
förmågor är inom genomsnittet. Men impulskontroll och arbetsminne, så kallade 
exekutiva funktioner, hos för tidigt födda var signifikant lägre än hos kontrollbarnen 
även då deras helskale-IQ hade normala nivåer (Böhm, 2003, Böhm B Smedler AC, 
Forssberg H, 2004). Msall et al (1991) har också rapporterat att de flesta av de för tidigt 
födda har problem med läsning och matematik i skolan fast deras helskale-IQ hade 
normal nivå. 
 
Bender Visual Motor Gestalt-test 
Testet publicerades 1938 av Lauretta Bender i monografin ”A Visual Gestalt-test and its 
clinical use” (Bender 1938, 1946). Testet har använts av psykologer inom klinik- och 
skolverksamhet. Bendertestet består av nio geometriska figurer (A, 1-8) sammansatta av 
linjer, prickar eller cirklar (Se figur 2). Vid testningen får testpersonen i uppgift att rita 
av ett mönster i taget medan förebilden hela tiden ligger framför personen. Testpersonen 
får en blyertspenna och ett A4 papper. Om en deltagare vill ha mer papper så får han 
eller hon det. Testningen genomförs utan tidsbegränsning. 
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Bender anser att det hos människan finns en tendens att inte endast varsebli gestalter 
utan även att fullborda dessa och reorganisera dem i enlighet med principer, som 
biologiskt bestäms av sensomotoriska handlingsmönster. Dessa handlingsmönster 
förväntas variera beroende på mognad, utvecklingsnivå och olika patologiska tillstånd. 
Bender har studerat den visuomotoriska perceptionen hos schizofrena patienter, hos 
manodepressiva patienter, hos patienter med psykoneuroser och olika typer av organiska 
hjärnskador samt hos patienter med sensorisk afasi och mental retardation (Bender, 
1938).  Flera administrerings- och utvärderingssystem har presenterats efter 
utgivningen av testet. Pascal & Suttell (1951) har utvecklat en skala som kan användas 
som ett hjälpmedel för att upptäcka emotionella störningar vid frånvaro av hjärnskador. 
Patienter med en skada på höger parietallob har de sämsta resultaten i 
Bendertestet.(Diller et al 1974, Hirschenfang 1960, i Farkell-Bååthe, 1985) Patienter 
med skador på höger hemisfär ritar mycket oftare felaktigt roterade och fragmenterade 
figurer än patienter med skador på vänster hemisfär (Billingslea, 1963, Belleza et al 
1974 i Farkell-Bååthe, 1985). Elizabeth Koppitz (1963, 1975) rapporterade att barnen 
med störningar i utvecklingen av den visuomotoriska perceptionen dessutom ofta hade 
psykiska problem. 
I figurerna 2 presenteras Benders stimulusfigurer  
 

    

(A) 

(1) 

(2) 

(6) 
(3) 

(7) (4) 

(8) 
(5) 

 

Figur 2 Bender Gestalt Stimulusfigurer (Lezak 1995, S.386) 
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För att rita av figurerna så krävs såväl sensomotoriska som högre kognitiva funktioner. 
Koppitz (1963, 1974) illustrerar de högre kognitiva förmågorna och relationen till 
visuomotorik med modellen nedan (figur 3). 

VISION 

(Se design) 

VISUAL ASSOCIATION 

(Recognition recall) 

Visual perception 

(Interpretation of design) 

Grapho-motor ability 

(Motor coordination) 

Visual-Motor Perception 
(Perceptual-motor integration)

Copying design 

Stimulus card

 

 

 
 
Figur 3 Modell för visuomotorisk perception (Koppitz, 1974) 
 
Koppitz utvecklings bedömnigar 
Koppitz utvecklingsscore gjordes från början för att fastställa barndiagnoser, men testet 
har i allt större utsträckning använts som screeningtest för att identifiera barn med 
inlärningssvårigheter. Där de flesta psykologiska tester har en positiv poängskala, så har 
Bendertestet enligt Koppitz en negativ där den högsta möjliga poängen är noll. Vid 
utvärderingen av Koppitz utvecklingsscore bedöms varje figur i fråga om två till fyra 
feltyper. Exampel på feltyper är fel form (distortion), oproportionellt, rotation, svag 
integration och perseveration. Felpoängen för varje feltyp summeras. Koppitz har också 
utvecklat tio emotionella indikatorer som behandlar storlek av figurer, överarbete, 
förvirrad ordning, andra försök, vidareutveckling och form av linjer. 
Enligt Koppitz kliniska erfarenheter är metoden användbar och valid för 
utvecklingsbedömningar från fem år ålder. 
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Visuomotorisk utveckling hos ett fem och ett halvt år gammalt barn. 
Enligt engelska psykologen Margaret Lowenfled(1890-1973), börjar barn rita i två års 
åldern. Då liknar det mest funktionslek d.v.s. rörelseträning. Vid omkring fyra års ålder 
börjar de att skildra verkligheten, det vill säga rita av den, och då börjar resultatet och 
inte bara aktiviteten blir viktig. Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan man säga 
att barn vid fem och ett halvt års ålder är mogna för att rita av figurer. (Lowenfled , 
1890 i Damon et. al 1998) Detta är en förutsättning för att genomföra Bender Visual 
Motor Gestalt-test, som användas i denna undersökning. 
 
Handmotorisk utveckling hos en 5½ åring. 
Carpusben som finnas i handleden utvecklas gradvis. Carpusben spelar stor roll för 
finmotoriska rörelser. Alla åtta carpusben är inte färdigutvecklade förrän flickorna är 
fem år och pojkarna är sex år (Kiyono 2003). Ur ett fysiskt perspektiv har en fem och ett 
halvt årings händer utvecklats tillräckligt mycket för att genomföra Bender Visual 
Motor Gestalt-testet.  
 
 
 

 

Carpusben

Nyfödda      Sex månader      Ett år        Flicka två år      Flicka 5 år 
                                          Pojkar 2½ år      Pojkar 6 år 

 
Figur 4  Modell av handutveckling (Kiyono,2003) 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att pröva Bender-testets användbarhet vid utvecklingsbedömningar av barn i 
5½-årsåldren, det vill säga strax före skolstart och jämföra visuomotorisk utveckling 
mellan för tidigt födda barn och fullgångna barn i denna ålder. Vidare avses att 
undersöka relationen mellan visuomotorik och högre kognitiva funktioner, baserad på 
Koppitz (1963, 1975) modell. Dessutom undersöks om det finns någon skillnad mellan 
könen, samt sambandet mellan barnens förmåga att skriva sina namn, det vill säga tidig 
skrivinlärning och deras visuomotoriska utveckling enligt Bender/ Koppitz. Genom att 
analysera dessa skillnader så undersöks tänkbara orsaker till inlärningssvårigheter som 
rapporterats hos för tidigt födda barn. För att göra det måste man dels undersöka om det 
finns en skillnad mellan för tidigt födda och kontrollgruppen, dels vad denna skillnad i 
så fall består av.  
 

Frågeställningar 
1. Hur användbart är Bender Gestalt-test i utvecklingsbedömningar strax före 

skolstart? 
2. Hur ser för tidigt föddas visuomotorik ut jämfört med kontrollbarnens? 
3. Finns det en könsskillnad i visuomotorik? 
4. Vilken relation finns mellan visuomotorik och högre kognitiva funktioner mätt med 

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) performance IQ 
(Operationalisering av Koppitz visual association) 

5. Vilken relation finns mellan visuomotorik och hyperaktivitet mätt med 
impulskontroll från NEPSY? (Operationalisering av Koppitz motor kontroll) 

6. Vilken relation finns mellan visuomotorik och inlärningsförmåga, mätt som 
förmågan att skriva sitt eget namn? 
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M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
Barnen från Stockholms Neonatal projekt. 
182 Barn som föddes mellan September 1988 och Mars 1993 i Stockholm, och vars 
födelsevikt var mindre än 1500g. 
125 kontrollbarn vars födelsevikt var normal. 
Dr Med Sci, Psykolog, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Birgitta Böhm utförde Bender 
Gestalt-test när deltagarna var fem och ett halvt år, inom ramen för en bred 
neuropsykologisk bedömning av samtliga undersökningsdeltagare i Stockholm Neonatal 
Projekt. Projektet i sin helhet och 5½ års undersökningen har godkänds av 
Forskningsetisk kommitté vid Karolinska Institutet. 
 

Bortfall 
Ursprungligen inkluderades 291 för tidigt födda i Stockholm Neonatal Projekt. Efter 
tidiga dödsfall (n=55), av flyttning (n=14) och avböjan (n=12) återstod 210 barn. Av 
dessa kvarstod 182 vid 5½ årsuppföljningen. Sju av dem hade funktionshinder som 
omöjliggjorde Bender-testning. 
 
Material 
175 av 182 För tidigt födda lämnade Bender teckningar. 
125 av 125 kontrollbarn lämnade Bender teckningar. 
Alla barn ombads skriva sitt eget namn under testet. 
Hur barnet ritade och vad barnet sagt under testet dokumenterades av testledaren och 
psykologen Birgitta Böhm, och finns som bilaga till teckningen. 
För att undersöka relation mellan visuomotorik och högre kognitiv förmåga 
operationalisering av Koppitz så användas WPPSI performance IQ och NEPSY 
impulskontroll.   
 

WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) performance IQ 
Det Koppitz kallar ”Visual asociation” (Koppitz komponent) berör kognition och 
korttidsminne. WPPSI performance IQ används som operationalisering av visual 
association. WPPSY är normerat för åldrana 3 till 7 år och ger tre IQ resultat, Verbal IQ. 
Performance IQ och Full Scale IQ. Normalresultat är IQ 100 + 15. (Wechsler ,1999 ; 
Smedler 1993, Ito & Matsubara, 1993) 
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NEPSY impuls kontroll 
Det Koppitz kallar ”Grapho motor ability” berör fysiskmotorik, impulskontroll och 
exekutiva funktioner. I denna studie användas Nepsy impulskontroll för mätning av 
denna aspekt. NEPSY impulskontrollspoängsättning är negativ och femgradig, från +1 
(bästa resultat) till -3 (sämsta resultat). (Korkman 2001; Böhm 2003)  
 
Procedur 
Eftersom Brannigan & Deckers (2003) globala poäng och Eliabeth M. Koppitzs (1963) 
poängsystem var mest lämpliga för att poängsätta små barns teckningar så valdes de två 
protokollen för att utvärderar barnens teckningar. 
 

Brannigan & Deckers Global poängsystem 
Brannigan & Deckers Global poängsystem går ut på att ge poäng till varje teckning. 
Varje figur får max 4 poäng och den hösta möjliga poängen i hela testet är 36 
poäng.En högre poäng indikerar bättre visuomotorik. 
 
0 poäng : No resemblance, random drawning, Scribbling, lack of desgin 
1 poäng :  Slight/ vague resemblance 
2 poäng:   Some/ moderate resemblance 
3 poäng:   Strong/Close resemblance, accurate reproducktion 
4 poäng:  Nealy perfect 
(Manual för Branningan & Deckers Global poäng ,2003) 
 

Koppitz poängsystem 
Koppitz (1969,1974)system innebär att varje figur bedöms i fråga om två till fyra 
feltyper. Ju högre den sammanlagda poängen är desto sämre visuomotorik. Maximal 
felpoäng är 29. Koppitzs emotionella indikator och Pascall och Suttells skala (1951) 
som är diagnostiska instrument för att upptäcka hjärnskador och emotionella störningar 
användes som grund för att utveckla kompletterande egna items.   
 

Egna poäng 
För att täcka det neuropsykologiska intresseområdet har vi utvecklat egna items på basis 
av Koppitz(1963,1974) emotionella indikatorer, Pascall och Suttells(1951) skala och 
Ann-Charlotte Smedler och Birgitta Böhms kliniska erfarenheter  
Egna items är 
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1. Perseveration :mellan figurer (inter) och inom samma figur (intra) 
2. Detaljerad integration :helhet, förenkling och fragmentering 
3. Planeringförmåga : Figurer i felaktig ordning, kaotiskt placerade figurer, två 

överlappande figurer, tre till fyra överlappande figurer samt fem eller fler 
överlappande figurer. 
Antal ark: Hur många pappersark har deltagarna använt. 

 
Poäng ges för varje feltyp, på samma sätt som i Koppitz bedömningsystem. Det 
maximala antalet fel enligt de egna poängsystemet är 21, 
 

Förmåga att skriva sitt eget namn 
Eftersom deltagarna är i förskoleåldern så finns det inget betyg att utgå ifrån. Men alla 
barnen har fått till uppgift som att skriva sitt namn under testet.  
Kontrollgruppen och För tidigt födda har liknande socioekonomiska bakgrunder, så 
deras förutsättningar är liknande på det området. Det finns en nivåskillnad i svårigheten 
för barn att skriva sina egna namn, till exempel på grund av stavning och längd. Därför 
har jag gett poäng så länge som barnen åtminstone har försökt att skriva namnen.  

 
0 poäng Ingen namn alls. 
1 poäng Stavfel 
2 poäng Rätt stavning men åtminstone en bokstav spegelvänd  
3 poäng  Helt rätt stavning 

 

 

Reliabilitet 
För att förvissa oss om poängsättningens reliabilitet så har Ann-Charlotte Smedler, 
Birgitta Böhm och författaren till denna magisteruppsats gjort bedömningar enligt 
Branningen och Deckar, Koppitz samt Egna poäng och jämfört resultaten i 3 omgångar 
med sammanlagt 15 teckningar. Överensstämmelsen var mycket god .Övriga 285 
Bendertest bedömdes enbart av författaren.   
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Analys 
 
För att analysera skillnaden mellan för tidigt födda och kontrollgruppen så jämfördes 
nedanstående testresult.(Tabell2) För att undersöka svårigheter med flexibilitet, riktning 
och helhet så även räknades särskilda felpoäng för perseveration, rotation och helhet 
baserat på Koppitz och egen items. 
 
Tabell 2 Jämförande tester  
 
Test Resultat   Test Poäng Mått på 
Brannigan och Deckar Bender 0-36(Original) 

Positiv poäng 
Visuomotrik utveckling 
på generell nivå         

Koppitz Developmental 
Socre 

Bender 0-29(Original) 
Fel poäng 

Visuomotorik utveckling 
på finstilt nivå 

Egna poäng Bender 0-21(egen) 
Fel poäng 

Visuomotorik utveckling 
på ytterligare finstilt nivå

Planerings förmåga Bender 0-5(egen) 
Fel poäng 

Organisation förmåga 

Perseveration Bender 0-8 (Koppiz3 + 
egen 5)   
Fel poäng 

Flexibilitet och svårigheter 
med omställning 

Rotation Bender 0-8(Koppitz) 
Fel poäng   

Svårigheter med riktning

Helhet Bender 5(egen) 
Fel poäng 

Svårigheter med helhet 

Performance IQ WPPSI Normalvärde 
100 + 15 

Icke-verbal kognitiv 
förmåga är en aspekt 
av ”visual association” enl. 
Koppitz. 

Impuls kontroll NEPSY +1  till -3 
Negativ poäng

Impuls kontoroll är en 
aspekt av ”Grapho motor 
ability” enl. Koppitz. 

Skriva sitt namn Uppgift 0-3 (egen) 
Positiv poäng 

Inlärningsförmåga 
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Dataanalys 
Deskriptiv analys och jämförelse med Koppitz norm. 
 
För att undersöka skillnaden mellan för tidigt födda barn och kontrollbarnens 
visuomotorik så har poängen mellan grupperna jämförts med t-test. Planerings förmåga, 
perseveration, Rotation och Helhet har snedfördelning och analyserades med 
ickeparametriska Mann-Whitney U test. 
 
Eftersom flickors och pojkarnas utvecklingssteg förväntas skilja sig åt så har 
könjämförelser både inom och mellan grupperna gjorts med t-test, respektive  
Mann-Whitney U Test. 
 
För att analysera relationen mellan visuomotorik och högre kognitiva funktioner så 
genomfördes en multipel regressionsanalys, med Bendertest-resultatet mätt med 
Koppitz poäng som beroende variabel och med WPPSI performance IQ, hyperaktivitet 
och förmågan att skriva sitt namn som oberoende variabler. 
 
För att undersöka relationen mellan visuomotorik och hyperaktivitiet så jämfördes 
poängen mellan barnen som är extremt hyperaktiva och resten av barnen både inom och 
mellan grupperna med t-test och Mann-Whiteny U test 
 
För att undersöka relationen mellan visuomotorik och inlärningsförmåga så jämfördes 
poängen mellan barnen som inte kunna skriva sitt namn alls och resten av barnen både 
inom och mellan grupperna med t-test och Mann-Whiteny U test 
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R e s u l t a t 
 
Jämförelse av alla poäng mellan Kontroll och För tidigt födda med avseende på 
Branningan, Koppitz, och Egna poäng har jämförts med t-test. Planerings förmåga, 
Perseveration, Rotation och Helhet har jämförts med Mann-Whitney U test. 
 
Jämförelse av visuomotorik mellan kontrolerl och för tidigt födda  
 
I appendix 1 och 2 visas två typiska Benderteckningar, gjorde av ett kontrollbarn (12 
Koppitz poäng) respektive ett för tidigt fött barn (16 Koppitz-poäng) Båda barnen har 
samma WPPSY performance IQ, 96. I Tabell 3 presenteras en sammanställning av alla 
poäng mellan Kontrollbarn och För tidigt födda barn gällande dessa. 
 
Tabell 3. Jämförelse mellan kontrollgruppens och den för tidigt födda gruppens resultat 
för alla Bender poäng. Medelvärden (M), Standardavvikelser (SD). 
                       Kontrollgrupp(N=125)     För tidigt födda (N=175) 

Utvärderingsprotokoll        M       SD         M        SD         P 

 

Branningan  10,67      5,21        6,92       4,97        0,00*** 

Koppitz   12,37      4,10       16,41       5,05        0,00*** 

Egna poäng   5,84      3,06        9,71       4,62        0,00*** 

Planerings förmåga   1,54      1,37        1,99       1,52        0,01* 

Perseveration   1,73      1,22        2,74       1,65        0,00*** 

Rotation     2,50      1,50        3,74       1,96        0,00*** 

Helhet    2,54      1,32        3,31       1,28        0,00*** 

 
* p >0,05 **P>0,01 ***P>0,001 
 

Brannigan & Deckers globala poäng 
Signifikant skillnad mellan kontroll och För tidigt föddas poäng. Kontrollbarn fick 
bättre poäng än för tidigt födda. Enligt normer från ett sample om 130 barn i åldern 5:6 
år -5:11 år, är medelvärdet 9.7 och SD 3.4, vilket ger normalvärden mellan 6 och 13 
poäng. Kontroll barnens resultat ligger rätt i normen.  
 
 
 
 

16



 17 

 
Koppitz scoring system 

Signifikant skillnad mellan kontroll och för tidigt födda. 
Båda grupperna ligger inom normal range enligt normer från 1974 på ett sampel om 975 
barn i åldern 5:0-5:5 år, Mean13,2 och SD 3,8 vilket ger normalvärden mellan 9 och 17 
felpoäng. Kontrollbarnen medelvärde ligger mitt i norms medelvärde. Däremot ligger de 
tidigt föddas medelvärde på gränsen till avvikelse (Se figur 5). 

 
 

 

För tidigt födda (M=16,41) 

Kontroll barn (M=12,37) 

Figur 5; Distribution of Bender Test mean Score and standard devitions. The normative 
data presented here were derived from the 1974 normative sample, N=975 (Koppitz, 
1974 s.186) 
 

Egna poäng 
Signifikant skillnad mellan kontroll och för tidigt födda. För tidigt födda hade högre fel 
poäng än kontrollbarnen.  
 

Planering förmåga 
Signifikant skillnad mellan kontroll och för tidigt födda. För tidigt födda har sämre 
planeringsförmåga än kontrollbarn. Det uppmärksammades att flesta barnen ritade av 
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figurerna på ett papper. Ett barn ritade figurerna på fyra sidor. Sexton barn ritade 
figurerna på två sidor. Alla barn som använde mer än en sida var för tidigt födda. Åtta 
av dem var flickor. 
 

Perseveration 
Signifikant skillnad mellan kontroll och För tidigt födda. För tidigt födda preserverade 
mer än kontrollbarnen. 
 

Rotation 
Signifikant skillnad mellan kontroll och För tidigt födda. För tidigt födda ritade flera 
roterade figurer än kontrollbarn. 
 

Helhet 
Signifikant skillnad mellan kontroll och För tidigt födda. För tidigt födda hade större 
svårighet att sätta ihop två figurer på rätt sätt. 
 
Könskillnad 
 
Könskillnad inom gruppen presenteras i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Jämförelse mellan flickors och pojkars resultat för alla Bender poäng. 
Medelvärden (M), Standardavvikelser(SD). 
                        Flickor   (N=153)      Pojkar     (N=147) 

Utvärderingsprotokoll        M        SD         M        SD         P 

 

Branningan    9,46    5,26        7,42       5,37        0,001** 

Koppitz    14,03    4,74       15,46       5,32        0,015* 

Egna poäng    7,15     3,88        9,08       4,83        0,000*** 

Planerings förmåga   1,42     1,15        2,20       1,66        0,000*** 

Perseveration    2,10     1,40        2,55       1,69        0,03* 

Rotation     3,30     1,79        3,41       1,97        0,09 

Helhet     2,82     1,27        3,17       1,41        0,15 
 

* p >0,05 **P>0,01 ***P>0,001 
 

Flickor hade bättre poäng än pojkarna i alla kategorier. Skillnaden mellan könen var 
signifikant utom avseende helhet och Roation. 
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Jämförelse mellan pojkar och flickor i kontrollgruppen presenteras i Tabell5. 
 

Tabell 5. Jämförelse mellan flickor och pojkar inom kontrollbarns resultat för alla 
Bender poäng. Medelvärden (M), Standardavvikelser(SD). 
                        Kontroll flickor (N=153)   Kontroll Pojkar     (N=147) 

Utvärderingsprotokoll        M       SD          M        SD         P 

 

Branningan  11,52      5,50        9,80       4,86        0,000** 

Koppitz    12,03      3,94       12,68       4,25        0,000*** 

Egna poäng    5,18      2,87        6,43       3,31        0,000*** 

Planerings förmåga   1,25      0,09        1,82       1,62        0,03* 

Perseveration    1,53      1,17        1,91       1,25        0,08 

Rotation     2,48      1,58        2,51       1,44        0,69 

Helhet    2,38      1,21        2,68       1,40        0,20 
 

* p >0,05 **P>0,01 ***P>0,001 
 
Flickor hade bättre poäng än pojkarna i alla kategorier. Skillnaden mellan könen var 
signifikant i Branningan, Koppitz, Egna poäng och Planeringsförmåga. 
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Jämförelse mellan flickor och pojkar i för tidigt födda presenteras i Tabell 6.  
 

Tabell 6. Tabell 5. Jämförelse mellan flickor och pojkar inom för tidigt födda barns 
resultat för alla Bender poäng. Medelvärden (M), Standardavvikelser(SD). 
                    För tidigt födda flickor (N=153) För tidigt födda Pojkar (N=147) 

Utvärderingsprotokoll        M       SD         M         SD         P 

 

Branningan    8,14      4,67        5,54       4,97        0,000** 

Koppitz    15,31      4,79       17,66       5,07        0,02* 

Egna poäng    8,42      3,94       11,18       4,92        0,000*** 

Planerings förmåga   1,54      1,25        2,51       1,64        0,000*** 

Perseveration    2,46      1,43        3,06       1,83        0,06 

Rotation     3,39      1,84        4,13       2,03        0,01* 

Helhet     3,10      1,23        3,56       1,30        0,01* 

 

* p >0,05 **P>0,01 ***P>0,001 
 

Flickor hade bättre poäng än pojkarna i alla kategorier. Skillnaden mellan könen var 
signifikant i Branningan, Koppitz, Egna poäng, Planeringsförmåga, Rotation och 
Helhet. 
 
Jämförelse mellan kontrollpojkar och för tidigt födda flickor presenteras i Tabell 5 och 
Tabell6. Kontrollpojkar hade bättre resultat inom Brannigan, Koppitz, Egna poäng, 
rotation och helhet, Skillnaden var signifikant.(P < 0,01) Däremot var tidigt födda 
flickor jämbördig med kontorollpojkar i planeringsförmåga och perseveration.  
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Relation mellan Visuomotorik och högre kognitiv förmåga 
 
Tabell 7, Korrelationsmatris mellan Performance IQ och Bendertest resultat. 

Variabel   1 2 3  4  5  6   7 8 

1. Performance IQ   

2. Koppitz  -,65*** 

3. Egna poäng  -,63*** ,85***  

4. Braningen   ,62*** -,86*** -,79*** 

5. Planerings förmåga -,41*** ,45*** ,50*** -,44***  

6. perseveration  -,65*** ,59*** ,64*** -,46*** ,40*** 

7. Rotation  -,53*** ,82*** ,72*** -,71*** ,40*** ,43*** 

8. Helhet  -,51*** ,71*** ,79*** -,69*** ,35*** ,39*** ,54*** 

*P >0,5  **P > 0,01 ***P > 0,001 

 

Visuomotorik utveckling och Performance IQ har ett starkt samband (Tabell 7) . 
 
Multipel regressionsanalys gjordes för att undersöka hur visuomotorik bestäms av 
icke-verbal kognitiv nivå (Performance IQ), eventuellt Hyperaktivitiet (NEPSY) och 
tidig skrivinlärning ( förmåga att skriva sitt namn.) Som mått på visuomotorik enligt 
Bender, väldes Koppitz poäng med hänvisning till de höga sambanden med så väl egna 
poäng och Branninngen och Deckars global poäng. (Tabell 8) 
 
Tabell 8 Korrelationsmatris mellan Koppitz och Performance IQ ,Hyperaktivitet och 
förmåga att skriva sitt namn inom kontroll gruppen  

. Variabel   1   2   3   4  

1. Koppitz   

2. Performance IQ  -,56***   

3. Hyperaktivitet  -,07  ,18* 

4. Namn          -,19*  ,27**  -,05 

P >0,05  **P > 0,01 ***P > 0,001 
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Tabell 9 Regressionsanalys mellan Koppitz och Performance IQ ,Hyperaktivitet och 
förmåga att skriva sitt namn inom kontroll gruppen  
Variabel                Koppitz 

β      ｔ 

Performance IQ          -,55         -6,68***

 Hyperaktivitet            ,03          ,32 

 Namn                  -,04          -,46  

 

 R          ,56      R²= ,32 

*P >0,05  **P > 0,01 ***P > 0,001 

 

Regressionanalysen förklarar 32% av variansen i kontrollgruppens Bender-resultat, 
vilket helt kan hänföras till Performance IQ. Hyperaktivitet och förmåga att skriva namn 
förklarar ingen ytterligare variation Bendertestet.(Tabell 9) 
 
Tabell 10 Korrelationsmatris mellan Koppitz och Performance IQ ,Hyperaktivitet och 
förmåga att skriva sitt namn inom för tidigt födda gruppen  

. Variabel   1  2  3  4  

1. Koppitz   

2. Performance IQ  -,66***   

3. Hyperaktivitet  -,54***  ,47***     

4. Namn          -,58***  ,61*** ,37*** 

 

*P >0,05  **P > 0,01 ***P > 0,001 

 
Tabell 11 Regressionsanalys mellan Koppitz och Performance IQ ,Hyperaktivitet och 
förmåga att skriva sitt namn inom för tidigt födda gruppen  
Variabel                Koppitz 

β      ｔ 

Performance IQ         -,39          -5,1*** 

 Hyperaktivitet          -,26          4,0*** 

 Namn                 -,25          3,5**  

 

 R         ,73     R²= ,53 

 

*P >0,05  **P > 0,01 ***P > 0,001 
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Regressionsanalysen förklarar 53% av variansen i de för tidigt födda barnens Bender 
gestalt-test (Koppitz) och Performance IQ, Hyperaktivitet och förmåga att skriva sitt 
namn dvs. samlliga variabler, bidrar signifikant. (Tabell 10 och Tabell 11)   
 
I Appendix 3 och 4 illustreras detta med exampel på Benderteckningar av två pojkar, 
både med PIQ 70 och hyperaktivitet, den ene kontroll och den andre för tidigt födda. 
Kontrollpojken hade 15 Koppitzpoäng respektive den för tidigt födda pojken 28 
Koppitzpoäng. 
 
För att närmare belysa sambandet mellan hyperaktivitet och visuomotorik 
dikotomiserades undersöknings grupperna barnen som hade högsta hyperaktiv poäng  
(motsv. -3) jämfördes med resten av barnen. Ungefär 12% av alla barn hade hyperaktivt 
beteendet. Barn med hyperaktiva hade högre fel poäng.  
 
Ungefär 10% (N=12) av kontroll gruppen hade hyperaktivt beteende (-3 poäng). 
Skillnad i PIQ var signifikant, M=99,8, SD=12,7  jämfört med M=88,9, SD=9,1 för 
den hyperaktiva gruppen (P < 0,05). I övrigt skilde sig inre kontrollbarnen med och utan 
hyperaktivitet åt i resultat. 
 
Ungefär 13%(N=22) av för de tidigt födda hade hyperaktivt beteendet. Skillnaden i 
Performance IQ var signifikant, M=95, SD=13,6 jämfört med M=68,2 SD=18,2 för 
hyperaktiva gruppen. Jämförelse mellan barn med hyperaktiviet och barn utan 
hyperaktiviet bland kontroll och för tidigt födda redovisas i figurerna 6-8. 
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Figur 6; Brannigan och Deckars global poäng. (Puls poäng). Jämförelse mellan barn 
utan hyperaktivitet och barn med hyperaktivitet (-3 poäng) inom kontroll och för tidigt 
födda barn.  
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Figur 7; Koppitz och egna poäng (Fel poäng) Jämförelse mellan barn utan 
hyperaktivitet och barn med hyperaktivitet (-3 poäng) inom kontroll och för tidigt födda 
barn.  
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Figur 8; Planerings förmåga, perseveration, Rotation och Helhet.(Fel poäng).  
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Jämförelse mellan barn utan hyperaktivitet och barn med hyperaktivitet (-3 poäng) inom 
kontroll och för tidigt födda barn.  
 
Skillnaden mellan för tidigt födda barn med och utan hyperaktivitet var signifikant i alla 
Bendermått. (P>0,001) (Figurar 6-8) 
 
Visuomotorik och inlärningsförmåga  
Inlärnings förmåga mäts med förmåga att skriva sitt eget namn. För att närmare belysa 
sambandet mellan detta och Bendertestresultatet vilket tidigare visat sig i 
regressionanalysen redovisad i Tabell 11, dikotomiserade undersökningsgruppen. De 
som inte alls kunde skriva namn( 0 poäng) jämfördes med dem som kunde det, om än i 
varierande grad (1-3 poäng).  
 
Jämförelse mellan barn som kunde skriva sitt namn och som inte kunde skriva sitt namn 
(Skrivinlärning) presenteras i Tabell 12. 
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Tabell 12. Jämförelse mellan barn som kunde skriva sitt namn och barn som inte kunde 
det. Medelvärden (M), Standardavvikelser(SD).  
                        Kan skriva namn (N=270)   Kan ej skriva namn (N=30) 

Utvärderingsprotokoll        M       SD         M        SD         P 

 

Branningan    9,18      5,14        2,03       2,41        0,000*** 

Koppitz   13,96      4,55       21,60       4,46        0,000*** 

Egna poäng   7,33      3,76       14,90       4,65        0,000*** 

Planerings förmåga   1,61      1,34        3,50       1,59        0,000*** 

Perseveration   2,12      1,37        4,10       2,07        0,000*** 

Rotation    2,90      1,69        5,43       2,09        0,000*** 

Helhet    2,84      1,30        4,30       0,99        0,000*** 

Performance IQ  97,0       13,3        74,2       17,1        0,000*** 

     

* p >0,05 **P>0,01 ***P>0,001 
 
90% av alla barn kunde skriva sitt eget namn i någon form. Barnen som kunde skriva 
sitt namn hade signifikant bättre poäng i alla kategorier. (Tabell 12)  
 
Jämförelse mellan barn som kunde skriva sitt namn och som inte kunde skriva sitt namn 
inom kontrollgruppen 
 
Två av 125 kontrollbarn kunde inte skriva sitt namn alls.Det ena barnet ligger inom 
genomsnittet i övliga test resultat och det andra ligger klart under genomsnittet.  
 
Jämförelse mellan barn som kunde skriva sitt namn och som inte kunde skriva sitt namn 
inom för tidigt födda gruppen presenteras i Tabell 13 
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Tabell 13. Jämförelse mellan för tidigt födda barn som kunde skriva sitt namn och för 
tidigt födda barn som inte kunde det för samliga mått.  
                        Kan skriva namn (N=270)   Kan ej skriva namn (N=30) 

Utvärderingsprotokoll        M       SD         M         SD         P 

 

Branningan   7,90      4,70        1,71        2,12        0,000*** 

Koppitz    13,96      4,55       22,11        4,11        0,000*** 

Egna poäng   7,33      3,76       15,43        4,40        0,000*** 

Planerings förmåga   1,61      1,34        3,61        1,60        0,000*** 

Perseveration   2,12      1,37        4,21        2,10        0,000*** 

Rotation    2,90      1,69        5,61        2,04        0,000*** 

Helhet    2,84      1,30        4,46        0,79        0,000*** 

Performance IQ    97,0      13,3        72,4        16,4        0,000*** 

 

* p >0,05 **P>0,01 ***P>0,001 

 
84% av för tidigt födda kunde skriva sitt eget namn. Barnen som kunde skriva sitt eget 
namn hade bättre poäng i alla kategorier. Skillnad i alla kategorin var signifikant. 
(Tabell 13) 
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Övriga iakttagelser 
 
Ett tiotal barn beskrev figurer. Kontrollbarn och för tidigt födda barn beskriv nästan på 
samma sätt. Däremot 32 av 125 kontrollbarn (25,6 %) räknande prickarna och 29 av 
175 (16,6 %) för tidigt födda barn räknade prickarna. Kontrollbarn räknar oftare än för 
tidigt födda och skillnad var signifikant. X² = 4,16 , P< 0,05) I Tabell 14 presenteras 
barnens spontana beskrivning av figurer under Bender testet 
 
Tabell 14 Barnens spontana beskrivning av figurer under testet  
     
 
Figur   Beskrivning 
                       

 
A  Cirklar,  
1  Prickar, Bilen 
2  Prickar, Boll på en pinne, Bajskorvar ,ringar 
3  Plogar, Julgran, Prickar pil, Pil, Julgran, Glass 

 4  Upp och ner                                             
5  Många prickar ,En tång av prickar ,Regnbåge, Elefantsnabel  
6  Vågor, Havet ,Eldfönster  
7  Guld, Pil och pilbåge, Penna, Raketer ,Julgrej ,Fågel 
8  Guldjuvel, En penna, Diamanter  
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D i s k u s s i o n 
 
Syftet med studien var att undersöka fem och ett halvt åringars visuomotorik. 
Kontrollbarnens Bender Gestaltstestresulat ligger precis på den förväntade nivån enligt 
tidigare normer, både enligt Braningan & Deckers globala poäng och Koppitz system. 
Det visar att Bender gestalttest är ett stabilt verktyg för att mäta visuomotoriken. 
Resultatet visar också att för tidigt födda barns visuomotorik var signifikant sämre än 
kontrollbarnens. För tidigt föddas Bendertestresultat ligger inom normalutveckling men 
på gränsen till avvikelse. Det är en indikator på att för tidigt födda har mindre gynnsam 
visuomotorisk utveckling. Synen börjar utvecklas under de sista 24 veckorna av livet 
som foster så att mycket för tidigt födda barns syn är inte lika utvecklad som fullgångna 
barns vid födelsen. En av de största medicinska riskerna hos för tidigt födda barn är 
Retinopathy of prematurity (ROP). Det finns ett bevisat samband med ROP och myopia. 
Ju svårare ROP desto större chans att barnet får permanent myopia (Fledelius 1996). 
Förtidigt födda barn utan ROP, men med någon form av hjärnskada (t.ex. 
intraventrikulär blödning och periventrikulär leukomalaci), har också en klart ökad risk 
för både strabism och nedsatt synfunktion (Holmström 1996, Jacobson 1998). När 
skadorna inträffar i de visuella banorna så kan det ge visuella störningar. Det kan yttre 
sig så att inte kan hantera mönsteranalys (skadan på den geniculostriatiska systemet). 
Det kan också vara så man inte kan hanterar detektion och orientering av visuella simuli 
(skadan på den Tecto pulvinala systemet). (Kolb & Whishaw, 1995, 2003) Att se ett 
föremål och känna igen ett föremål är olika funktioner. En man som föddes blind och 
först fick en fungerande syn i vuxen ålder kunde inte känna igen form utan känner på 
föremålet i handen fast han kunde se (Gregory, 1978). De faktorerna visar att 
utvecklingen av synförmågan tidigt i livet spelar stor roll för visuell perception under 
resten av livet. Den kritiska perioden av synutvecklingen sker första månaderna i livet 
(Hubel och Wiesel, 1977). För tidigt födda barn som hade synskador under den kritiska 
perioden kan komma att utveckla mindre gynnsam visuell perception. 
 
Det fanns en könsskillnad i visuomotoriken. Flickorna hade bättre visuomotorik än 
pojkarna både i kontrollgruppen och bland de för tidigt födda. Flickorna utvecklas både 
pysiskt och kognitivt snabbare än pojkar. (Kiyono, 2003; Hwang, Nilsson 1996, Vasta, 
Miller, Elis, 2004). Det är troligt att dessa faktorer också påverkat visuomotorikens 
resultat. Det fanns en signifikant skillnad i Bender testresultatet men det fanns inte så 
stor skillnad i svårigheter med omställningsförmåga, riktning eller helhet. 
Kontrollpojkar hade bättre visuomotorik än för tidigt födda flickor men för tidigt födda 
flickor hade minst lika god planerings förmåga som kontrollpojkar. Från 
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korrelationsmatrixen (tabell 7) kan man se att planeringsförmågan inte korrelerar lika 
högt med övriga variabler som dessa korrelerar sinsemellan. Det visar att 
planeringsförmågan har ett mindre starkt samband till övriga mått på visuomotorik.  
 
I denna studie undersöktes relationen mellan visuomotorik och högre spatiala förmåga 
baserad på Koppitz komponenter. Enligt Koppitz så krävs det fyra komponenter för att 
återge visuell information: man måste kunna se designen (syn), känna igen och komma 
ihåg design (visual association), översätta vad man har sett till motorkoordination 
(Grapho-motor ablity) samt att integrera visuell association med grafo-motorisk 
förmågan (Visual motor perception). Barnen som har svårigheter med någon av 
komponenterna kommer att få ett sämre resultat i testet (Koppitz, 1963, 1973). I denna 
studie mättes visuell association med WPPSY performance IQ och Grafo-motorisk 
förmåga med hyperaktivitet/impulskontroll från NEPSY-testet. Resultatet visade att 
visuomotorik och högre visuospatiala kognitiva funktioner har ett samband. 
Bendertestets resultat och performance IQ hade stark korrelation både för kontrollbarn 
och för för tidigt födda barn. Men sambandet var starkare hos kontrollgruppen. Enligt 
regressionsanalysen (tabell 9 och tabell 11) så kan man se att kontrollbarnens 
hyperaktivitet inte påverkar Bendertestets resultat. Däremot påverkas de för tidigt födda 
barnens Benderresultat av såväl hyperaktivitet, performance IQ och inlärningsförmåga 
(namnskrivning). Detta kan tyda på att hyperaktivitet hos för tidigt födda har en annan 
dynamik än hos kontrollbarn. En sådan tänkbar dynamik borde undersökas i ytterligare 
studier. 
 
Ett par barn som kunde ge en korrekt beskrivning av figurerna, men kunde inte alls lita. 
Fast barnen kunde känna igen en exakt form av figurer (visuell perception) så viste de 
inte exakt hur dom skulle kopiera figuren. Till exampel så kräver det åtminstone att 
planera storlek, proportion, ordning och placering av figuren. Exekutiv 
funktionsförmåga kan påverka detta.  
 
Det verkar som för tidigt födda barn hade större svårigheter att sätta prickar i ordning. 
De flesta för tidigt födda ritade prickar överallt i stället för att rita i rad eller enligt en 
form (Bender gestalt-test figurer 1, 2, 3 och 5). De resultaten kan tyda på att för tidigt 
födda har svårigheter för att se helheter. 
 
Enligt Heinrich (1968, i Koppitz, 1973) så har de flesta skolbarnen inte problem med 
den visuella perceptionen eller motorkoordinationen, utan har istället problem med 
perceptuell motorintegration. Att integrera komponenterna blir ännu viktigare än 

30



 31 

komponenterna själva för utvecklingen. 
 
I denna studie använde jag namnskrivning som ett tecken på inlärningsförmåga för att 
förskolebarn inte har officiella betyg. Alla utom två kontrollbarn kunde skriva sitt eget 
namn i någon form. Det fanns därför en takeffekt i undersökningen. Om det finns andra 
indikatorer som på ett säkrare sätt kan mäta förskolebarns inlärningsförmåga så bör man 
använda dem istället. Feder et.al (2005) rapporterade att för tidigt födda barn (6 år och 3 
månader till 7 år och 4 månader) hade signifikant sämre handstil och skrev 
långsammare än kontrollbarnen. Både visuell perception och visuomotorisk (Hand eye 
cordination) befanns ha ett samband med läsbarheten. Dessutom så påverkade 
hyperaktivitet och dålig uppmärksamhet både handsil och skrivhastigheten. (Feder et. al, 
2005).  
Då barnen ritar figurer så räknande kontrollbarnen antal prickar oftare än för tidigt 
födda. Det kan tyda på att kontrollbarnen är oftare utvecklat intresse för siffror än för 
tidigt födda barn. Det kan också vara ett uttryck för bättre utvecklad exekutiv förmåga. 
Observera att familjebakgrunden är jämlik mellan kontrollbarn och för tidigt födda barn. 
För att undersöka relationen mellan deras visouomotrik och inlärningsförmåga så skulle 
det vara det väldigt intressant att se hur barnen senare har presterat i skolan. Kan 
visuomotorik i femårsåldern användas som en indikator för inlärnings förmåga? Eller 
har för tidigt födda barns utvecklat visuomotorik långsammare i början men hinner i 
kapp med kontrollbarn i senare i ett skede? Denna fråga skulle också kunna ligga till 
grund för ytterligare studier. 
 
Säkerligen finns det fler komponenter än de Koppitz anger som kan ligga bakom en 
nedsatt visuomotorik. De flesta av Benders utvärderingssystem nämner att emotionella 
störningar, utvecklingsstörningar eller hjärnskador kan mätas med Bendertestet. Men 
Benderteckningar som har gjorts av barn som är under åtta år användas mer som ett 
kognitivt utvecklingstest på grund av att deras visuella motorperception inte är fullt 
utvecklat än (Koppitz 1963, 1973). Benderteckningar som har gjorts av barn som är 
över åtta kan däremot användas som en indikator för någon from av emotionella 
störningar, utvecklingsstörning eller hjärnskador.  
 
Bender gestalt-test är ett relativt enkelt-test. Psykologen behöver inte ha speciella 
instrument utan det räcker med att förbereda papper, penna och stimulikort. Dessutom 
tar det inte så lång tid per deltagare. Enligt Muriel D. Lezak (1995) tar det mellan 5 och 
10 minuter. Bendertestet kräver inte samma verbala förmåga som andra IQ test som 
WPPSI eller ett neuropsykologiskt test som NEPSY. Dessutom har de stark korrelation 
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med IQ i den här åldern. För femåringar är det väldigt naturligt att rita. Många barn 
hade sagt att det är för svårt men alla barn som testade genomförde hela testet. Det är 
den mest positiva aspekten på testet. Resultatet visade att Bendertestet är ett stabilt 
instrument. Däremot är bedömningsområdet är mycket mer begränsat än NEPSY eller 
WPPSI. Testet är sensitivt för att fånga upp avvikelser i utveckling, men man behöver 
komplettera med andra metoder för att kartlägga bakgrunden till avvikelsen. 
Exempelvis visade kopeltterande information från NEPSY att hyperaktivitet hade en 
särskilt negativ effekt på resultatet för de dör tidigt födda.  Det är mycket möjligt att 
just Bender testet är känsligt för att mäta den effekten. 
 
Studiens förtjänster och svårigheter 
Till sist så kan man bara spekulera om för tidigt föddas mindre gynnsamma 
visuomotorik grundar sig i den kritiska periodens felaktiga stimuli. Om det är så, borde 
det inte finnas något sätt att hjälpa dessa barn? För att förbättra syn för barn med ROP 
så finns det kirurgiska behandlingar. Man såg en åtminstone 50 procentig reduktion av 
"unfavourable outcome", definierat som en synskärpa på 0.1 eller mindre. Rapporter 
från 3 ½- och 5 ½ - års uppföljningar har konfirmerat en positiv effekt avseende både 
anatomi och synfunktion, även om ett betydande antal barn kvarstod med gravt 
synhandikapp, trots behandling (Cryotherapy for ROP Cooperative Group 1993, 1996). 
Denna resultat visar att kirurgiska behandlingar inte är tillräckligt för att få normala 
visuella perception för alla barn. Andra möjligheter att för bättre syn för för tidigt födda 
kan vara att ge dom mer stimulering via beröring. Men tidig stimulering ger inte 
nödvändigtvis bara positiva effekter. Det finns studier som visar att överstimulation in i 
neonatal perioden kan ge ADHD (Ornstein et al. 1991).  
 
Förslag till vidare forskning och avslutande sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att Bender Gestalttestet är användbart för 
utvecklingsbedömningar strax före skolstart. Bender Gestalt testet och Performance IQ 
har en stark korrelation både inom för tidigt födda och kontrollbarn. För tidigt födda 
barns visuomotorik är inte lika mogen som för fullgångsbarnen vid fem och ett halvt års 
ålder. Det vore till exampel intressant att vidare analysera för tidigt födda barns 
visuomotorika utveckling och inlärningsförmåga under en senare del av livet. Det skulle 
vara värdefullt att ytterligare studera om för tidigt föddas hyperaktivitet har en annan 
dynamik än fullgångna barns. För att finna en metod att hjälpa för tidigt födda med 
deras inlärningssvårigheter så behövs det vidare forskning på det här området.  
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Appendix 1 
Benderteckning av Kontrollpojke (PIQ 96, Koppitzpoäng 12)  
 
 

 
Appendix 2  
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Benderteckning av För tidigt födda pojke (PIQ 96, Koppitzpoäng 16) 
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Appendix 3  
Benderteckning av kontrollpojke med hyperaktivitet. (PIQ 70, Koppitzpoäng 15) 

 
 
Appendix 4  
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Benderteckning av för tidigt född pojke med hyperaktivitet. (PIQ 70, Koppitzpoäng 25) 
(Siffrorna skrevs av testledaren för att underlätta bedömningen.)  
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Appendix 5 Test protkoll 

ID_______________________________  Scorat av ______________   

Koppitz enligt Aikos sammanfattning 

+ tilläggsscoring ang. closure diff., simplification, fragmentation, perseveration + 

global poang enligt Brannigan & Decker 

BILD + B & D Poang Koppitz Tillagg 

A 1 a Distortion -
 1 b Oproportionellt -
 2 Rotation -
 3 Integration -
 3 a Closure difficulties -
 3 b Simplification -
 3 c Fragmentation -
  
1 4 Distortion: cirklar -
 5 Rotation -
 6 a Perseveration incra >  3 
 6b Perseveration inter -
  
2 7 Rotation -
 8 Integration -
 8 a Simplification -
 8 b Fragmentation -
 9 a Perseveration infra > 14 -
 9 b Perseveration inter -
  
3 10 Distortion -
 11 Rotation -
 12 a Integration: saknas del av -
 12 b Linjer ist f punkter -
  
4 13 Rotation -
 14 Integration -
 14 a Closure difficulties -
 14 b Simplification -
 14 c Fragmentation -
 14 d Perseveration - -
  
5 15 Distortion - cirklar -
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 15 a Perseveration infra -
 15b Perseveration inter -
 16 Rotation -
 17 a Integration - fonmfel -
 17 as Closure difficulties -
 17 ab Simplification -  
 17 ac Fragmentation -  

 17 b Linjer ist f punkter -
  
6 18 a Distortion minst 3 höra -
 18 b Distortion -< 2 kurvor -
 19 Integration -
 20 a Perseveration intra -
 20 b Perseveration inter -
  
7 21 a Oproportionellt -
 21 b Vinklar saknas/läggs till -
 22 Rotation -
 23 Integration -
 23 a Closure difficulties -
 23 b Simplification -
 23 c Fragmentation -
  
8 24 Distortion formfel -
 24 a Closure difficulties -
 24 b Simplification -
 24 c Fragmentation -
 25 Rotation -
  
Planeringsförmåga Figures in deviant order -
 Figures chaotially placed -
 Collision 2 figs -
 Collision 3 - 4 figs -
 Collsion 5 figs and more -
SUMMA    
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