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Funktionella sidoskillnader  

hos ungdomar med lindrig utvecklingsstörning 
 

Lina Enmark & Emma Eskilsson 

 

 

Studiens huvudsyfte är att undersöka förekomsten och graden av 

funktionella sidoskillnader hos ungdomar med diagnosen lindrig 

idiopatisk utvecklingsstörning. Tidigare forskning indikerar att 

personer med utvecklingsstörning i större omfattning uppvisar en 

atypisk lateralitet, samt ökad förekomst av otydlig sidopreferens. 

Sidoskillnader undersöktes avseende sensomotorisk förmåga, 

visuell uppmärksamhet och språkprocessande. De fyra ungdomarna 

med lindrig utvecklingsstörning jämfördes med fyra typiskt 

utvecklade ungdomar, matchade med avseende på kön, 

handpreferens och ålder. Deltagarna genomförde finmotoriska 

uppgifter, test av visuell uppmärksamhet, språkprocessande samt 

besvarade frågor om sidopreferens. Resultaten visar inga avgörande 

sidoskillnader mellan grupperna, i motsats till tidigare forskning. 

Däremot finns en tydlig skillnad beträffande sensomotoriskt 

utförande, där ungdomarna med lindrig utvecklingsstörning 

genomgående presterar sämre. 

 

 

Studiens huvudsyfte är att undersöka funktionella sidoskillnader hos ungdomar med 

lindrig utvecklingsstörning (LU) och jämföra med kontrollgrupp (KG), bestående av 

ungdomar av samma kön, med samma handpreferens samt i ungefär samma ålder. 

Studier som undersökt lateralitet hos personer med utvecklingsstörning indikerar att 

gruppen i större omfattning uppvisar en atypisk lateralitet. Sidopreferensen är överlag 

svagare och otydlig sidopreferens är mer vanligt förekommande (Leconte & Fagard 

2006; Pipe, 1988; Porac, Coren & Duncan, 1980a). Forskningen är begränsad, trots 

att det är en av de största neuropsykiatriska diagnosgrupperna och det är därför av 

stor vikt att öka kunskapen om förekomsten av funktionella beteende- och 

utvecklingsavvikelser hos barn- och ungdomar med diagnosen LU. Resultaten 

förväntas ge ökad kunskap om funktionsnedsättningar och dess svårighetsgrad samt 

relationen till avvikelser i utvecklingen av funktionella sidoskillnader hos ungdomar 

med LU. De väntas även kunna användas som underlag för utveckling av förfinade 

diagnostiska instrument och rehabiliteringsåtgärder. 
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Lindrig utvecklingsstörning 
Diagnosen lindrig utvecklingsstörning, tidigare kallad lindrig mental retardation, 

innebär en generell kognitiv funktionsnedsättning, med IK-poäng mellan 50-55 och 

70. Den kognitiva funktionsnedsättningen ska sammanfalla med ”brister i eller 

nedsättning av adaptiv funktionsförmåga (dvs personens förmåga att uppfylla den 

kulturella gemenskapens åldersanpassade krav) i minst två av följande avseenden: 

kommunikation, ADL-färdigheter, boende, socialt/interpersonellt, nyttjande av 

offentliga resurser, målriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig säkerhet” 

(American Psychiatric Association, 2000, sid. 37). För diagnos krävs att problemen 

uppkommit innan personen fyllt 18 år (American Psychiatric Association, 2000). 

Symtombilden kan alltså vara väldigt varierande.  

Orsaken till att en utvecklingsstörning uppstår varierar och 

uppkomstmekanismerna är ofta svåra att påvisa (Grunewald, 1996). Några kända 

orsaker bakom utvecklingsavvikelsen är exempelvis teratogener, 

kromosomavvikelser, infektioner hos mamman, cerebralt trauma, undernäring (Zigler 

& Hodapp, 1986), virusinfektioner, ämnesomsättningsrubbningar, syrebrist eller 

ärftliga sjukdomar (Rasmussen, 2000) men i vissa fall är det oklart vad som ligger 

bakom skadan (Zigler & Hodapp, 1986). Funktionsnedsättningen kan även bero på att 

personen befinner sig i normalvariationens nedre del (Grunewald, 1996). I de fall då 

störningens orsak är okänd benämns den som idiopatisk (Nationalencyklopedin 2010-

05-27). 

I världens utvecklade länder beräknas ca 2,5 % av befolkningen ha en 

utvecklingsstörning (Shapiro, 1998, refererat i Grouious, Sakadami, Poderi & 

Alevriadou, 1999). Lindrig och måttlig utvecklingsstörning är mer vanligt 

förekommande än svår eller djupgående utvecklingsstörning (Shapiro, 1998, refererat 

i Grouious et al., 1999; Strømme & Valvatne, 1998). Det saknas entydiga siffror, men 

prevalensen av LU anges i olika nordiska studier till mellan 0,4-2,5 % (Fernell, 1996; 

Hagberg, Hagberg, Lewerth & Lindberg, 1981; Strømme & Valvatne, 1998). I en 

forskningsöversikt skriver Mineur, Bergh och Tideman (2009) att de varierande 

siffrorna kan bero på att forskarna använt skiftande definitioner samt undersökt olika 

populationer.  

 

Lateralitet och funktionella sidoskillnader 
Hjärnans två hemisfärer har delvis olika funktioner. Lateralitet betyder sidodominans 

och beskriver att en viss funktion primärt är placerad i den ena hemisfären (Kolb & 

Whishaw, 2001). Strukturella/fysiska sidoskillnader innebär att det finns mätbara 

olikheter i de respektive hemisfärernas strukturer. Dessa skillnader kan identifieras 

genom att studera exempelvis aktiveringsmönster, volym och densitet. Ett exempel på 

en strukturell sidoskillnad är att områden som är viktiga för språkförståelse vanligtvis 

är större i vänster hemisfär (Bishop, 1990). Det finns även funktionella sidoskillnader, 

vilka exempelvis kan yttra sig i att den motoriska funktionen varierar mellan 

kroppshalvorna. Handpreferens är ett av de tydligaste tecknen på funktionella 
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sidoskillnader och cirka 90 % av jordens befolkning föredrar att använda sin högra 

hand vid mer specialiserade uppgifter, såsom att skriva (Coren, 1993; Perelle & 

Ehrman, 1994). Andra exempel på funktionella sidoskillnader är att den språkliga 

funktionen till stora delar är belägen i vänster hjärnhalva hos de allra flesta 

människor, medan höger hjärnhalva vanligtvis är bättre på att bearbeta spatial 

information. Trots sidoskillnaderna är de båda hemisfärerna sammankopplade via 

corpus callosum och ständigt samverkande (Kolb & Whishaw, 2001).  

Somliga funktionella sidoskillnader syns väldigt tidigt, exempelvis uppvisar foster 

redan i gestationsvecka 12 viss sidopreferens med avseende på aktivitets- och 

rörelsemönster (Hepper, Shahidullah & White, 1991). När barn blir äldre får de 

generellt sett en tydligare högersidig dominans, samt en ökad samstämmighet 

avseende sidopreferens inom olika modaliteter, såsom hand, fot, öga och öra (Coren, 

Porac & Duncan, 1981). Det förekommer vissa könsskillnader, t ex att kvinnor 

uppvisar något starkare högersidig preferens (Bishop, 1990). 

 

Forskning om funktionella sidoskillnader  
Många studier har undersökt lateralitet genom att studera deltagares handpreferens 

(Grouious et al, 1999: Mandal, Pandey, Singh & Asthana, 1991). Tecken på 

handpreferens syns tidigt. Viss handpreferens är synlig redan på fosterstadiet (Hepper 

et al., 1991) och blir senare i barnets utveckling allt tydligare (Coren et al., 1981; 

Ingram, 1975; Hill & Khanem, 2009; Porac, Coren & Duncan, 1980b). Vid 3-4 års 

ålder liknar handpreferensen den hos en vuxen (McManus, Sik, Cole, Mellon, Wong 

& Kloss, 1988, refererat i Domellöf, 2006). Majoriteten barn uppvisar en högersidig 

handpreferens, men den är inte lika tydlig som hos vuxna (Gabbard, 1993). Coren et 

al. (1981) fann att ungdomar (15-19 år) hade en större andel otydlig preferens, samt 

en något lägre förekomst av vänstersidig preferens. Yngre barn, 3-11 år, visade en 

liknande fördelning (Gabbard, 1993).  

Det råder ett visst kulturellt/socialt tryck mot högerhänthet vilket har lett till att 

somliga författare föreslår fotpreferens som ett bättre mått på lateralitet (Elias, Bryden 

& Bulman-Fleming, 1998; Gabbard, 1993). De flesta vuxna föredrar höger sida för 

fot, precis som för hand, men otydlig sidopreferens är något vanligare för fot än för 

hand (Coren, 1993). Högersidig fotpreferens finns hos ungefär 80 % av äldre barn 

och ungdomar, vänstersidig fotpreferens hos 7-10 % och otydlig fotpreferens hos 11-

12 % (Coren et al., 1981; Polemikos & Papaeliou, 2000). 

Även för öga finns en högersidig dominans, men den är mindre stark och 

förekomsten av vänstersidig preferens är större än vid hand och fot (Coren, 1993). 

Liknande mönster finns för äldre barn och ungdomar, som har en något ökad 

förekomst av otydlig sidopreferens (Coren et al., 1981; Polemikos & Papaeliou, 

2000). 

Språkfunktionerna finns i vänster hemisfär hos de allra flesta, 95 % av de 

högerhänta och 70-80 % av de vänsterhänta. Hos övriga är språkrepresentationen 

bilateral eller belägen i höger hemisfär (Annett & Alexander, 1996, refererat i 
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Gonzalez & Goodale, 2009; McKeever, Seitz, Krutsch, & Van Eys, 1995; Rasmussen 

& Milner, 1977, refererat i Gonzalez & Goodale, 2009). Det antas finnas en 

kontralateral koppling mellan det öra som hör bäst/snabbast och den motsatta 

hemisfären (Hugdahl, nd; Kimura, 1961). Vid testningar med dikotisk lyssning (DL) 

uppfattar den stora majoriteten språkljud bäst i höger öra, vilket innebär att 

sannolikheten är stor att de processar språk i vänster hemisfär. Majoriteten barn 

uppfattar också språkljud bäst i höger öra, men uppvisar en större variabilitet än 

vuxna (Hugdahl, nd). 

Sammanfattningsvis uppvisar majoriteten högersidig preferens för hand, fot, öga 

samt öra och det finns samband mellan dem (Augustyn & Peters, 1986; Bryden, 

1965; Coren et al., 1981; Mandal et al., 1991; Peters & Durding, 1979; Polemikos & 

Papaeliou, 2000). Hos högerhänta finns ett starkt ipsilateralt samband mellan hand 

och fot, medan detta samband är svagare hos vänsterhänta, vilka har en större andel 

otydlig preferens (Augustyn & Peters, 1986; Peters & Durding, 1979). Högerhänta 

uppfattar lättare informationen i höger synfält, medan de vänsterhänta deltagarna inte 

uppvisar någon sidopreferens för synfält (Bryden, 1965). Bland ungdomar, oberoende 

av handpreferens, föredrar 87 % samma sida för hand och fot, 80 % samma sida för 

hand och öga och 71 % samma fot och öga (Coren et al., 1981). Högerhänta barn 

föredrar i större utsträckning än icke-högerhänta samma sida för fot, öga och öra 

(Polemikos & Papaeliou, 2000).  

Forskning har visat att personer med vissa typer av utvecklingsavvikelser uppvisar 

atypisk lateralitet. Exempelvis har personer med Downs syndrom (Shoji, Koizumi, & 

Ozaki, 2009), fetalt alkoholsyndrom (Domellöf, Rönnqvist, Titran, Esseily & Fagard, 

2009), autism (Cornish & McManus, 1996) eller koordinationsavvikelser (Goez & 

Zelnik, 2008) uppvisat atypiska funktionella sidoskillnader. Detta verkar även gälla 

vuxna och barn med utvecklingsstörning (Coren, 1993; Pipe, 1988; Porac et al, 

1980a). Det finns en rad teorier om varför och hur sidopreferens för hand utvecklas 

(Hopkins & Rönnqvist, 1998), men utifrån fokus på utvecklingsstörning blir det 

särskilt intressant med teorier om patologisk vänsterhänthet. En del av dessa teorier 

menar att det dels finns icke-patologisk vänsterhänthet, men också att viss 

vänsterhänthet är en följd av tidiga anläggningsskador i hjärnan (Harris & Carlson, 

1988). 

 

Forskning om funktionella sidoskillnader och utvecklingsstörning 
Barn/ungdomar med utvecklingsstörning är i större utsträckning icke-högerhänta än 

vad typiskt utvecklade barn är (Mandal, Pandey, Das & Bryden, 1998; Pipe, 1988; 

Porac et al., 1980a) och förekomsten av atypisk lateralitet, i form av otydlig och 

vänstersidig preferens, ökar när utvecklingsstörningen blir allvarligare (Hicks & 

Barton, 1975, refererat i Grouious et al., 1999; Bradshaw-McAnulty, Hicks & 

Kinsbourne, 1984, refererat i Grouious et al., 1999; Broman, Nichols, Shaughnessy & 

Kennedy, 1987 refererat i Grouious et al., 1999; Lucas, Rosenstein & Bigler, 1989, 

refererat i Grouious et al., 1999). I en review konstaterar Pipe (1988) att 
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”uppskattningarna av förekomsten av vänstersidig och otydlig handpreferens varierar 

betydligt mellan studier, men är vanligtvis ungefär det dubbla jämfört med i icke-

utvecklingsstörda grupper” (Pipe, 1988, sid. 344, fri översättning). Bland 

ungdomar/unga vuxna uppvisar majoriteten (61 %) av deltagarna med mental 

retardation högersidig preferens för hand, medan motsvarande siffra är betydligt 

högre (95 %) i kontrollgruppen (Porac et al., 1980a). Grouious et al. (1999) fann en 

ännu större diskrepans mellan ungdomar med lindrig till måttlig idiopatisk 

utvecklingsstörning och kontrollgrupp, där otydlig sidopreferens var betydligt 

vanligare hos barnen med utvecklingsstörning.  

I en review konstateras att barn med utvecklingsstörning uppvisar en mindre tydlig 

högersidig preferens för fot i jämförelse med kontroller (Pipe, 1988). Porac et al. 

(1980a) fann att 57 % av ungdomar/unga vuxna med mental retardation har en 

högersidig preferens för fot, i jämförelse med kontrollgruppens 82 %. I en annan 

studie med något yngre deltagare återfanns inga gruppskillnader (Leconte & Fagard, 

2006). 

Avseende ögonpreferens uppvisar barn med mental retardation mindre tydlig 

högerpreferens (Pipe, 1988) samt en ökad förekomst av vänstersidig ögonpreferens i 

jämförelse med kontroller (Leconte & Fagard, 2006). Exempelvis fann Porac et al. 

(1980) att 50 % av ungdomar/unga vuxna med mental retardation har högersidig 

ögonpreferens, i jämförelse med kontrollgruppens 75 %.  

Vad gäller sidopreferens för öra, inte att förväxla med vilket öra som bäst uppfattar 

språkljud, är forskningsresultaten mer varierande. Vissa studier visar att barn med 

utvecklingsstörning, i likhet med kontrollerna, uppvisar högersidig öronpreferens 

(Pipe, 1988) medan andra studier har funnit att de oftare uppvisar vänstersidig 

öronpreferens (Paquette, Tossoni, Lassonde & Peretz, 1996: Pipe, 1988, Porac et al., 

1980a).  

Pipe (1988) skriver att det finns forskning som tyder på att personer med 

utvecklingsstörning har mindre tydliga sidosamband mellan olika modaliteter, men 

menar att skillnaderna är små och svårtolkade. Porac et al. (1980a) fann att 

ungdomar/unga vuxna med mental retardation oftare uppvisar en mindre kongruent 

sidopreferens (hand, fot, öga och öra) än jämnåriga kontroller. Leconte och Fagard 

(2006) fann att kontralateral hand-ögapreferens är vanligare hos barn med lindrig 

eller måttlig utvecklingsstörning än kontrollgruppen, men såg ingen gruppskillnad 

avseende kontralateral hand-fotpreferens. Sammanfattningsvis tyder forskning på att 

personer med utvecklingsstörning uppvisar atypiska funktionella sidoskillnader i 

större omfattning, vilket yttrar sig i svagare sidopreferens samt en ökad förekomst av 

otydlig sidopreferens. 

Studier av funktionell lateralitet har främst tittat på i vilken utsträckning en person 

väljer att använda höger eller vänster sida vid genomförandet av olika uppgifter. 

Funktionella sidoskillnader kan även undersökas genom att studera rörelsernas 

kvalitet (L. Rönnqvist, personlig kommunikation, februari 2010). Detta förutsätter 

kunskap om motorisk utveckling.  
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Motorisk utveckling 
Motorisk utveckling inleds vid kroppens centrum och fortsätter sedan utåt 

(proximodistalt). Detta innebär exempelvis att kontroll över bålen kommer före 

kontroll över armarna. Utvecklingen sker samtidigt cephalocaudalt, dvs börjar vid 

huvudet och fortsätter sedan nedåt genom kroppen (Vasta, Miller & Ellis, 2004). 

Rörelser kan delas in i grov- respektive finmotoriska, där grovmotoriken involverar 

stora muskler/muskelgrupper och inte är så beroende av precision, medan de fina 

rörelserna kräver precision och involverar små muskler/muskelgrupper (Magill, 1993, 

refererat i Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). Välutvecklade rörelser anpassas 

och finjusteras utifrån uppgiften, men kännetecknas samtidigt av att de ser i stort sett 

likadana ut när de upprepas under samma betingelse. En mindre sofistikerad rörelse 

uppvisar större variabilitet när den upprepas (Rönnqvist & Rösblad, 2007). Det är 

nödvändigt att anpassa reaktionshastigheten för att kunna hålla en så hög hastighet 

som möjligt, utan att få minskad noggrannhet (Brewer & Smith, 1984).  

En rörelse som kräver motorisk precision är att plocka upp ett objekt. Denna 

rörelse har två viktiga moment; handen ska först förflyttas till objektet och sedan 

forma ett lämpligt grepp (Jeannerod, 1984, refererat i Domellöf, 2006). En rörelse kan 

delas in i rörelseenheter (movement units, MUs), vilka kännetecknas av först en 

acceleration och sedan en deceleration (von Hofsten, 1979, refererat i von Hofsten, 

1991). En mogen rörelse innefattar färre MUs än en omogen rörelse och är mer 

följsam och rak, med färre segmenteringar (von Hofsten, 1991; von Hofsten & 

Rönnqvist, 1993, refererat i Domellöf, 2006).  

Det krävs sensomotorisk koordination och kontroll för att genomföra en 

välanpassad rörelse, men även en kognitiv och perceptuell förmåga behövs för att 

kunna förutse vad som kommer att hända och planera sina rörelser utifrån detta. I en 

studie av sensomotorisk förmåga hos barn med utvecklingsstörning i åldrarna 7-8 år 

fann författarna att motorisk prestation verkade variera som en funktion av IK 

(Wuang, Wang, Huang & Su, 2008). 

Det är vanligt att barn med utvecklingsstörning har en försenad eller nedsatt 

motorisk utveckling (Hamilton, 2002) och inlärning av nya färdigheter tar vanligtvis 

längre tid än det gör för typiskt utvecklade barn (Söderman & Nordlund, 2005). 

Carmeli, Bar-Yossef, Ariav, Levy och Liebermann (2008) fann att vuxna med 

utvecklingsstörning har längre reaktionstider än typiskt utvecklade kontrollpersoner 

vid två olika motoriska tester. Andra studier har visat att personer med 

utvecklingsstörning använder längre och mer varierande tider än kontrollpersonerna 

(Baumeister & Kellas, 1968 refererat i Brewer, 1990; Inui, Yamanishi, & Tada, 1995; 

Nettelbeck & Brewer, 1981, refererat i Brewer, 1990). Brewer och Smith (1984) såg 

en svårighet att reagera med samma hastighet vid upprepade försök. Carmeli et al. 

(2008) fann att vuxna med LU presterar sämre än kontrollpersoner på uppgifter som 

kräver koordination mellan hand och öga. En annan studie visade att barn med LU 

generellt sett presterar sämre på finmotoriska uppgifter än på grovmotoriska (Wuang 

et al., 2008).  
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Vid undersökning av handpreferens vid motoriska uppgifter av varierande 

svårighetsgrad återfanns, hos personer med utvecklingsstörning, ingen signifikant 

skillnad i handpreferens mellan enklare och svårare uppgifter. Kontrollpersonerna 

hade däremot en tydligare högerpreferens på de svårare uppgifterna (Mandal et al., 

1998). Hos personer med utvecklingsstörning skiljde sig inte den motoriska 

prestationen åt beroende på använd hand. Kontrollgruppen visade däremot en tydlig 

skillnad mellan den prefererade och den icke-prefererade handen (Carmeli et al., 

2008).  

Då den motoriska utvecklingen påverkas av miljön är det viktigt att denna erbjuder 

motorisk träning (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). Barn med 

utvecklingsstörning beskrivs ofta som ”mindre motiverade att aktivt utforska 

omgivningen, och erhåller följaktligen färre sinnesintryck, vilket i sin tur troligen 

förvärrar de motoriska svårigheterna” (Wuang et al., 2008, s8, fri översättning).  

Föreliggande studie hoppas kunna öka kunskapen om funktionella sidoskillnader 

hos ungdomar med LU. Viktig information förväntas erhållas genom många och 

upprepade mätningar med noggranna kinematiska mätinstrument samt TVA, i 

kombination med mer traditionella mått på lateralitet såsom undersökning av 

sidopreferens samt DL. 

 

Syfte 
Studiens övergripande syfte är att undersöka förekomsten och graden av funktionella 

sidoskillnader hos ungdomar med diagnosen lindrig utvecklingsstörning (LU) i 

jämförelse med ungdomar utan känd utvecklingsavvikelse, s.k. kontrollgrupp (KG). 

De funktionella sidoskillnaderna/sidopreferenserna testas med avseende på 

sensomotorisk förmåga med fokus på koordination av arm-hand-funktion, visuell 

uppmärksamhet och språkprocessande. 

 

Frågeställningar 

 

1. Finns avvikelser beträffande funktionella sidoskillnader hos LU i jämförelse med 

KG avseende sensomotorisk förmåga och utförande, reaktionshastighet, visuell 

uppmärksamhet samt språkprocessande? 

 

 a. Finns sidoskillnader mellan LU och KG? 

 b. Hur  ser variabiliteten ut inom och mellan de respektive grupperna för 

 samtliga lateralitetsindex och pärlträdningsuppgifter?  

 

2. Tilläggsvis avser studien undersöka om det finns skillnader mellan LU och KG 

som inte är relaterade till funktionella sidoskillnader med avseende på sensomotorisk 

förmåga. 
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Hypoteser 

 

1. LU uppvisar generellt sett mindre tydliga funktionella sidoskillnader än KG, vilket 

bland annat yttrar sig i mindre sidoskillnader i reaktionstid.  

2. Sambanden mellan de olika måtten på funktionella sidoskillnader (sidopreferens, 

sensomotorisk förmåga, visuell uppmärksamhet och språkprocessande) är svagare hos 

LU än KG. 

3. LU uppvisar generellt sett större variabilitet/inkonsistens i jämförelse med KG. 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
Försöksdeltagare identifierades med hjälp av Barn och Ungdomshabiliteringen i en 

medelstor svensk stad. Vårdnadshavare för 38 barn/ungdomar med lindrig idiopatisk 

utvecklingsstörning (LU) kontaktades via brev samt telefonsamtal. Endast tre 

personer ville delta, varför ytterligare nio barn/ungdomar i ett något större 

åldersspann tillfrågades. Barn under 14 år erhöll endast en skriftlig förfrågan, medan 

äldre barn även kontaktades per telefon. Ett av barnen valde att medverka. Totalt 

deltog därmed fyra barn med LU, tre flickor och en pojke. De var 13:8 till 17:11 år 

gamla (M=16:6 år, SD=1:11) och en av deltagarna hade en ytterligare diagnos. 

Genom tillgänglighetsurval rekryterades kontrollpersoner (KG), som var matchade 

utifrån kön, handpreferens och ålder. De var dock något yngre (2 till 26 månader), i 

ett åldersspann mellan 13:6 och 15:11 år (M=15:0 år, SD=1:1). Två av 

kontrollungdomarna erhöll endast muntlig information. Samtliga deltagare och 

vårdnadshavare informerades om att deltagandet var frivilligt och informerat 

samtycke erhölls från vårdnadshavarna. Deltagarna erbjöds en symbolisk present och 

de som haft utgifter för resor erbjöds reseersättning. 

 

Apparatur 
Vid genomförandet av testet DL användes hörlurar av märket KOSS, modell UR15A. 

De auditiva spåren spelades upp i programmet Windows Media Player. 

En 15 tums skärm med särskilt hög upplösning (100 hertz) användes vid 

administreringen av TVA.  

Vid de kinematiska mätningarna registrerades rörelserna med 3D optoelektronisk 

utrustning bestående av sex ProReflex kameror (Qualisys Inc., Göteborg). Infrarött 

ljus utsändes från kamerorna och reflekterades mot runda markörer fästa på 

försökspersonens panna, axlar, armbågar, handleder samt på pekfingrarnas första 

falanger. Kamerorna var placerade runt försökspersonen så att minst två kameror 

ständigt kunde registrera rörelserna. I och med detta möjliggjordes 2D-koordinater i 

x- och y-led, som senare via Qualisys Track Manager beräknades om till 3D-
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koordinater. Synkront med de kinematiska mätningarna filmades försökspersonen 

med vanlig videoutrustning, för att kunna identifiera eventuella oförutsedda rörelser. 

Utrustningen möjliggjorde därigenom rörelseregistrering med hög precision.  

Vid pärlträdningsuppgifterna användes små olikfärgade pärlor, diametern var 8 mm 

och hålets diameter 4 mm. Pärlorna träddes på två 210 mm höga metallpinnar (3 mm i 

diameter) fästa i cirkulära plattor (diameter 129 mm). Vid plattornas mitt fanns en 

halvcirkelformad markör (12 mm) för att kunna använda plattans position som 

referenspunkt. En extern bordsskiva med markeringar för plattornas, pärlornas samt 

händernas placering fästes på ett 725 mm högt bord, se figur 1. Stolen som användes 

var 430mm hög. Markörer för panna och handleder var 12 mm i diameter, 29 mm för 

axlar, 19 mm för armbågar samt 7 mm för fingrarna. Markörerna fästes med 

dubbelhäftande tejp. 

 
Figur 1. Ritning över bordsskivan. Pärlorna är upplagda för unimanuell horisontell 

pärlträdning med höger hand. 

 

Instrument 
 

Pärlträdning 

Pärlträdning är kinematiska test av finmotorisk karaktär. Det aktuella testet bestod av 

tre olika uppgifter: en unimanuell horisontell, en bimanuell vertikal samt en enkel 

uni- och bimanuell vertikal uppgift. Testen var utvecklade och validerade av L. 

Rönnqvist, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet och användes för att mäta 

hand-öga koordination samt olika rörelsekvaliteter så som hastighet, precision och 

 

603 mm

900 mm

367 mm

80 mm

120 mm

373 mm

248 mm
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reaktionstid. Mätutrustningens känslighet gjorde det möjligt att upptäcka eventuella 

sidoskillnader i utförandet. Innan varje mätning kalibrerades mätutrustningen, vilket 

innebar att mätningarnas exakthet kunde garanteras med en avvikelse på maximalt 

0,3mm.  

I den unimanuella horisontella uppgiften fick fp, under 30 s, trä så många pärlor 

som möjligt. Pärlorna placerades i en vertikal rad framför försökspersonens vänstra 

eller högra hand beroende på vilken som testades. Metallpinnen placerades framför 

den inaktiva handen och händerna placerades på markerade kryss. Två separata 

försök administrerades för vardera hand. Vid samtliga pärlträdningsuppgifter fick 

försökspersonen fokusera blicken framåt och börja trä pärlorna på given auditiv 

signal.  

I den bimanuella vertikala uppgiften fick fp, med båda händerna samtidigt, trä så 

många pärlor som möjligt under 30 s. Här användes två likadana metallpinnar som 

placerades framför vardera hand. Två vertikala rader av pärlor placerades framför 

händerna i linje med metallpinnarna och fp fick placera pekfingrarna på 

markeringarna vid bordskanten. Två separata försök administrerades. 

I den enkla uni- och bimanuella vertikala uppgiften fick försökspersonen 

genomföra en pärlträdning per försök. Uppgiften gick ut på att starta så snabbt som 

möjligt efter given auditiv signal. Uppställningen av metallpinnarna var densamma 

som vid den bimanuella vertikala uppgiften och fingrarna låg på samma placeringar. 

Markeringar visade vart de enskilda pärlorna skulle placeras. Tolv separata försök 

genomfördes, dvs fyra med höger hand, fyra med vänster hand samt fyra bimanuella 

uppgifter.  

 

Dikotisk lyssning (DL) 

DL användes för att undersöka lateralisering av språkprocessande, vilket inte bör 

förväxlas med öronpreferens för olika uppgifter. Betingelsen som användes var ”Non 

Forced Attention”. Fp fick lyssna fritt utan att koncentrera uppmärksamheten till 

något särskilt öra. Simultant presenterades stavelser i höger och vänster öra. 

Stavelserna var ba/da/ga/pa/ta/ka och kombinerades till totalt 36 par. Sex av dessa 

bestod av dubbletter, homonymer, som användes för att kontrollera att fp uppfattat 

stavelserna. Mellan presentationerna var det en paus på fyra sekunder, då fp 

muntligen fick rapportera vilken stavelse han/hon hört. Försöksledaren satt bredvid fp 

och noterade svaren på ett DL-protokoll (Hugdahl, nd). 

 

Test of Visual Attention (TVA) 

Betingelsen ”whole report” användes för att undersöka prefererat synfält, vilket inte 

är testets egentliga användningsområde. Notera även att prefererat synfält inte bör 

likställas med ögonpreferens för olika uppgifter. På skärmen visades först ett rött 

plustecken mot svart bakgrund. Denna bild återkom innan varje nytt stimulus. 

Stimulibilderna bestod av sex röda bokstäver, placerade i en cirkelform runt området 

där plustecknet tidigare synts. Försökspersonen fick muntligen ange vilka bokstäver 
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som han/hon sett varpå försöksledaren registrerade svaren på tangentbordet. Totalt 

ingick tjugo bokstäver (ABCDEFGHJKLMNOPRSTVXZ). Innan varje ny bild fick 

barnet ge tecken att han/hon var redo. De olika betingelserna repeterades för att få 

fram reliabla värden. Utfallet av TVA påverkades inte av rapporthastighet eller 

motorisk precision. Testet bestod av fem block bestående av 30 bilder vardera. Det 

första blocket var ett övningsblock och resultaten från detta undersöktes ej (Bundesen 

& Habekost, 2008. 

Lateralitetsinventorium 

En reviderad version (se bilaga 1) av The Edinburgh Inventory (Oldfield, 1971) 

användes för att bestämma vilken hand, fot samt öga försökspersonen föredrog att 

använda vid olika uppgifter. Enkäten bestod av totalt 19 frågor. Av dessa rörde tio 

frågor sidopreferens för hand, sex frågor sidopreferens för fot och tre frågor 

sidopreferens för öga. Svarsalternativen var ”alltid höger”, ”oftast höger”, ”ingen 

preferens”, ”oftast vänster” samt ”alltid vänster”. 

 

Frågeformulär beträffande handpreferens 

Formuläret avsåg att undersöka föräldrars och syskons handpreferens för att 

kontrollera för ärftlig vänsterhänthet. Formuläret (se bilaga 2) bestod av åtta frågor 

rörande vilken hand personen huvudsakligen använder i olika vardagliga situationer, 

som t ex att skriva eller borsta tänderna. Förutom ”höger” eller ”vänster” fanns 

svarsalternativet ”ingen särskild” hand. Frågorna besvarades av föräldrarna. 

 

Frågor om ditt barns hälsa 

Formuläret bestod av en förkortad version av Health Questionnaire (se bilaga 3) och 

innehöll frågor om syn- och hörselrelaterade problem, talproblem, rörelsehinder samt 

huruvida barnet var i behov av särskilt stöd i skolan. Formuläret besvarades av 

ungdomarnas föräldrar och användes för att utesluta eventuella störvariabler i form av 

exempelvis syn- eller hörselnedsättning.   

 

Procedur 
Barnen/ungdomarna med LU informerades om studien via hemskickade 

informationsbrev. I utskicken bifogades informerat samtycke, Frågeformulär 

beträffande hänthet samt Frågor om ditt barns hälsa. Föräldrarna kontaktades senare 

via telefon och gavs då ytterligare information om studien samt tillfrågades om 

deltagande. De ungdomar som bildade kontrollgruppen rekryterades via bekanta och 

fick därför enbart muntlig information. Innan testningarna påbörjades fick ungdomen 

och eventuell medföljande förälder information om testningens upplägg samt ombads 

lämna de ifyllda enkäterna. Mätutrustningen kalibrerades innan varje ny testdeltagare. 

Testblocket inleddes med de kinematiska mätningarna, se figur 2. 

Pärlträdningsuppgifterna genomfördes i motorlaboratoriet på Institutionen för 

psykologi, Umeå Universitet. Deltagaren fick bekanta sig med miljön samt en kort 
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presentation om hur kroppens rörelser blir inspelade genom att kamerorna registrerar 

markörernas positioner. Det första testet var den unimanuella horisontella uppgiften. 

Instruktionen gick ut på att titta rakt fram för att sedan vid en given auditiv signal trä 

så många pärlor som möjligt under 30 s. Deltagaren ombads att ta pärlorna med 

tummen och pekfingret och börja med den pärla som låg närmast för att sedan arbeta 

sig igenom raden. Innan mätningarna påbörjades fick deltagaren testa uppgiften. Två 

mätningar per hand genomfördes. Ordningen randomiserades utifrån en 

kontrabalanserad blockdesign. 

Den bimanuella vertikala uppgiften administrerades två gånger. Proceduren var 

densamma som för den unimanuella horisontella uppgiften, med den enda skillnaden 

att deltagaren uppmanades att trä de båda pärlorna så synkront som möjligt.  

 

 
 

Figur 2. Fotografi taget under utförande av bimanuell vertikal pärlträdningsuppgift. 

(Med tillstånd från R.A.N.) 

 

Den sista motoriska uppgiften var en enkel uni- och bimanuell vertikal uppgift. En 

pärlträdning uppmättes per försök, dvs ibland plockades en pärla med höger hand, 

ibland en pärla med vänster hand och ibland två pärlor, en med vardera hand. Tolv 

separata försök administrerades och ordningen var randomiserad för varje enskild fp. 

Proceduren var densamma som vid de tidigare uppgifterna med tillägget att 

instruktionen inkluderade en uppmaning att påbörja uppgiften så snabbt som möjligt. 

Uppgifternas ordningsföljd (höger/vänster/bimanuell) var randomiserad.  

När de motoriska uppgifterna genomförts fick deltagaren se videofilmen samt de 

kinematiska inspelningarna. Därefter följde en kort paus för förflyttning till ett annat 
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rum, där testning av DL samt TVA ägde rum.  

Under DL-testningen fick deltagaren ta på sig hörlurar och sitta framför en dator. 

Instruktionen följde DL-protokollet för ”Non Forced Attention” och innefattade att fp 

läste de aktuella stavelserna högt innan testets start. Efter varje auditiv presentation 

ombads fp berätta vilken stavelse han/hon hört först eller tydligast. Datorns volym 

ställdes in på max och Media Players volym på 62. Vid behov höjdes volymen.  

Efter DL administrerades TVA. Deltagaren fick sitta på en pall cirka 60 cm från 

datorn med ögonen i höjd med skärmens mitt. Rummet var halvmörkt. Testledaren 

satt bredvid fp, kontrollerade läskunnigheten samt gav instruktioner enligt direktiven 

för TVA. Testet inleddes med ett övningsblock varpå det följde fyra block á 30 bilder. 

Efter block två togs en paus och sedan administrerades de två sista delarna.  

När TVA var klart fick fp fylla i ett lateralitetsinventorium för hand, fot och öga. 

Totalt tog testningarna cirka två timmar.  

 

Etiska överväganden 
Uppsatsens deltagare är barn, varav hälften har en funktionsnedsättning. Detta gör 

den etiska prövningen särskilt viktig. Uppsatsen sker inom ramen för ett etikgranskat 

befintligt forskningsprojekt som pågår vid Umeå Universitet under ledning av L. 

Rönnqvist.  

 

Databearbetning  
Lateralitetsindex räknades fram från lateralitetsinventoriet. Separata beräkningar 

gjordes för hand, fot och öga genom att använda formeln (R-L)/n, dvs (antal rätt 

höger – antal rätt vänster)/totalt antal rätt. Värdet +1 innebar att deltagaren alltid 

använde höger hand, -1 innebar alltid vänster och värden omkring noll (-.33 > 0 <.33) 

innebar att personen saknade tydlig sidopreferens. Ett totalt lateralitetsindex på hand, 

fot och öga beräknades som ett medelvärde. 

Även för DL beräknades ett lateralitetsindex utifrån formeln (R-L)/n, där R = antal 

rätta svar på höger öra, L = antal rätta svar på vänster öra och n = totalt antal korrekta 

svar. Även deltagare som inte svarat rätt på samtliga homonymer inkluderades i 

analysen. I övrigt följdes Hugdahls (n.d.) manual. 

Lateralitetsindex för TVA kalkylerades genom att manuellt räkna antalet korrekta 

observationer i respektive synfält. Sedan användes samma formel för beräkning av 

lateralitetsindex. 

Kinematiska data transformerades från 2D till 3D i QTM (Qualisys software). 

Filerna från de unimanuella horisontella och de bimanuella vertikala 

pärlträdningsuppgifterna editerades så de endast innehöll hela pärlträdningscykler, 

dvs från första ”ta” till sista ”ta”. Editeringen gjordes för att kunna beräkna 

genomsnittligt antal MUs per pärlträdningscykel, samt antal trädda pärlor. ”Ta” 

bedömdes utifrån när deltagaren hade handen i position för att inleda greppet, men 

ännu inte påbörjat griprörelsen. Samma kriterium användes vid bedömningen av när 

den sista pärlträdningscykeln var fullbordad. Rörelsen på videofilmen jämfördes med 
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hastighetsprofilen från de kinematiska mätningarna, för att kontrollera att utvald 

brytpunkt låg just innan nästa ”ta”. För exempel på hastighetsprofil, se figur 3.  

 

 
 

Figur 3. Illustration av hastighetsprofil (3600 Hz) för en LU-flickas vänstra 

pekfinger, under utförande av pärlträdningsuppgift 30 s.   

 

Vid de enkla uni- och bimanuella pärlträdningsuppgifterna studerades reaktionstid 

genom att titta på hastighetsprofilen (se figur 3). Kriteriet för att rörelsen bedömdes 

vara påbörjad var att hastigheten överskred 10mm/s och ökade under följande fem 

frames (1 s = 120 frames, 1 frame = 8,33 ms). Därefter sparades filerna som TSV, 

vilka behandlades i MATLAB och sedan överfördes till STATISTICA 7 för statistisk 

analys. 

 

Statistisk analys 
För att beräkna medelvärden och standardavvikelser användes deskriptiv statistik. 

Samband mellan olika lateralitetsindex beräknades med hjälp av Pearson’s 

produktmomentkorrelation r (two-tailed) och oberoende t-test användes för att 

jämföra gruppernas lateralitetsindex. Med en faktoriell 2(sida; höger, 

vänster)x2(grupp; LU, KG) ANOVA beräknades antal trädda pärlor på de 

unimanuella uppgifterna. Reaktionstider, antal trädda pärlor, samt antal MUs för 

handled beräknades med 2(sida; höger, vänster)x2(grupp; LU, KG)x2(uppgift; uni-, 

bimanuell) MANOVOR. En 2(sida)x2(grupp)x2(uppgift) MANOVA med upprepade 

mätningar över de beroende måtten (panna, axlar, armbågar, handleder, pekfingrar) 

användes för att undersöka antal Mus. För att beskriva interaktionseffekterna slogs de 

beroende måtten samman till en variabel, varpå en 2(sida)x2(grupp)x2(uppgift) 

MANOVA beräknades. Beträffande utfallet av de kinematiska måtten gjordes 
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beräkningar på trialnivå för respektive individ. För samtliga post-hoc test användes 

Scheffé. Analyserna beräknades i STATISTICA 7. Ett 95-procentigt 

konfidensintervall, med α-nivå .05, användes genomgående. 

 

 

Resultat 
 

Lateralitetsindex 
För gruppen barn med lindrig utvecklingsstörning (LU) återfanns störst högersidig 

preferens för öga, följt av hand, totalt lateralitetsindex, fot, TVA och DL. För 

kontrollgruppen (KG) var motsvarande: hand, fot, totalt lateralitetsindex, DL, TVA 

och öga. LU-gruppens medelvärde låg något lägre än KG-gruppens på hand, fot och 

DL. Medelvärdet för öga var betydligt högre för LU än för KG. Grupperna låg väldigt 

nära varandra på totalt lateralitetsindex och TVA. Jämförelser, med oberoende t-test, 

mellan gruppernas samtliga medelvärden visade inte några signifikanta 

gruppskillnader. Sett till lateralitetsindexen förekom oklar sidopreferens (-.33< 0 

>.33), i 50 % av fallen för LU i jämförelse med 38 % av fallen för KG (Se tabell 1). 

 
Tabell 1. Lateralitetsindex för hand, fot, öga, totalt lateralitetsindex, DL samt TVA för samtliga 

deltagare. Korrelationer (Pearson’s) mellan totalt lateralitetsindex och TVA samt totalt 

lateralitetsindex och DL för respektive grupp  

 
 

Vid produktmoment- och partiell korrelation (se tabell 1) uppvisade LU (n =4) ett 

signifikant samband mellan totalt lateralitetsindex och TVA (r = ,99, p <.05). Hos KG 

(n=4) fanns inga signifikanta samband.  

Överlag var inomgruppsvariabiliteten relativt lika i de båda grupperna. På hand, fot 

och totalt lateralitetsindex hade LU något större inomgruppsvariabilitet, medan de på 

lateralitetsindex för öga hade betydligt mindre inomgruppsvariabilitet än KG. 

 

  

Deltagare Hand Fot Öga

Totalt index: 

hand, fot, öga DL TVA

Korrelation 

totalt index 

och DL

Korrelation 

totalt index 

och TVA

LU 1 0,1 -0,25 1 0,28 -0,13 -0,12

LU 2 1 0,83 1 0,94 0,33 0,27

LU 3 1 0,83 0,67 0,83 -0,17 0,24

LU 4 0,45 0,1 0,67 0,41 -0,12 -0,02

Gruppmedelvärde 0,64 (0,44) 0,38 (0,54) 0,84 (0,19) 0,62 (0,32) -0,02 (0,24) 0,09 (0,19) 0,61 ns 0,99*

KG 1 0,85 0,5 0,33 0,56 0,45 -0,07

KG 2 0,8 1 -1 0,27 0,22 0,07

KG 3 1 0,92 -0,5 0,47 0,38 0,23

KG 4 0,7 0,25 1 0,65 -0,10 -0,14

Gruppmedelvärde 0,84 (0,13) 0,67 (0,35) -0,04 (0,89) 0,49 (0,16) 0,24 (0,24) 0,02 (0,16) -0,31 ns -0,58 ns
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Enkel pärlträdning, reaktionstider 
En 2(sida)x2(grupp)x2(uppgift) MANOVA visade ingen huvudeffekt av sida (p =.56). 

Däremot fanns en huvudeffekt för grupp F(1, 120)=22,84; p <.00001, där LU var 

långsammare med ett medelvärde på 226 ms (SD=57), jämfört med KG som hade ett 

medelvärde på 185 ms (SD=37). Det fanns en tendens (p =.07) till effekt av uppgift, 

där reaktionstiderna generellt var något längre på de bimanuella uppgifterna. Det 

fanns inga signifikanta interaktionseffekter. LU uppvisade större 

inomgruppsvariabilitet i reaktionshastighet än KG. 

LU hade en genomsnittlig reaktionstid på de unimanuella enkla 

pärlträdningsuppgifterna, för höger hand på 249 ms (SD=81) och för vänster 226 ms 

(SD=50). Standardavvikelsen var större på höger än på vänster hand. 

Reaktionstiderna var betydligt kortare hos KG, som också hade mindre skillnad 

mellan händerna, höger hand 181 ms (SD=44) och vänster hand 196 ms (SD=42). LU 

hade för höger hand en differens, mellan max och min, på 300 ms och en betydligt 

mindre differens på 166 ms för vänster hand. KG hade en differens på 175 ms för 

höger hand och 200 ms för vänster hand.  

På de bimanuella enkla pärlträdningsuppgifterna hade LU ett medelvärde på 216 

ms (SD=37) på höger hand och 213 ms (SD=47) på vänster hand, vilket innebar en 

något större spridning på vänster hand. KG hade väldigt lika inomgruppsvariabilitet 

på båda händerna, med ett medelvärde på 185 ms (SD=29) på höger hand och 176 ms 

(SD=32) på vänster hand. LU hade för höger hand en differens på 117 ms och för 

vänster hand en något större differens, 166 ms. KG hade en differens på 100 ms för 

höger hand och 125 ms för vänster hand.  

 

Uni- och bimanuell pärlträdning 
 

Antal pärlor 

En 2(sida)x2(grupp)x2(uppgift) MANOVA för antal trädda pärlor visade ingen 

signifikant (p=.13) huvudeffekt av sida, se figur 4. Däremot fanns en huvudeffekt av 

grupp, F(1, 56)=69,72; p <.0001. LU trädde i genomsnitt signifikant färre antal 

pärlor, 10,78 (SD=2,14), i jämförelse med KG som trädde 14,47 (SD=2,83) pärlor. 

Det fanns en huvudeffekt för uppgift F(1, 56)=62,81; p <.0001, där deltagarna trädde 

signifikant fler pärlor per hand vid den unimanuella uppgiften, 14,38 (SD=2,89) än 

den bimanuella där de i genomsnitt trädde 10,88 (SD=2,21) pärlor. Inga signifikanta 

interaktionseffekter observerades. 
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Figur 4. Huvudeffekter för grupp och uppgift på antal trädda pärlor vid uni- och 

bimanuell pärlträdning för respektive grupp.  

 

Antal trädda pärlor på de unimanuella uppgifterna analyserades separat, eftersom 

deltagarna uppmanades att trä pärlorna så synkront som möjligt vid de bimanuella 

uppgifterna. En 2(sida)x2(grupp) faktoriell ANOVA visade en tendens till effekt av 

sida (p=.06) där deltagarna trädde fler pärlor med höger hand. Huvudeffekten av 

grupp kvarstod F(1, 28)=35,37; p <.0001, där medelvärdet för LU var 12,31 

(SD=1,54) pärlor och för KG 16,44 (SD=2,42) pärlor. Det fanns ingen signifikant 

(p=.72) interaktionseffekt mellan sida och grupp. 

På de unimanuella uppgifterna trädde LU i genomsnitt fler pärlor med höger hand 

än med vänster (Se tabell 2). KG trädde något fler pärlor med höger hand än med 

vänster och hade en större inomgruppsvariabilitet än LU. För båda grupperna såg 

standardavvikelsen relativt lika ut på båda händerna. LU hade samma differens, fyra 

pärlor, på höger och vänster hand. KG hade en differens på sju pärlor för såväl höger 

som vänster hand. 
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Tabell 2. Medelvärde antal trädda pärlor per individ och grupp vid unimanuell 

horisontell pärlträdning 

 
 

Movement units (MU) 

En 2(sida)x2(grupp)x2(uppgift) MANOVA med upprepade mätningar för de olika 

beroende måtten (huvud, aktiv axel/axel 1, inaktiv axel/axel 2, aktiv armbåge, 

handled och pekfinger) visade ingen huvudeffekt av sida (p=.20), se figur 5. Analysen 

visade en huvudeffekt av grupp F(1, 54)=35,50; p <.0001, där LU hade ett 

medelvärde på 15,78 (SD=0,55) MUs och KG 11,12 (SD=0,55) MUs. Det fanns även 

en huvudeffekt av uppgift F(1, 54)=67,91; p <.0001, med ett medelvärde på 10,23 

MUs (SD=0,54) vid unimanuell uppgift och 16,67 MUs (SD=0,56) vid bimanuell 

uppgift. Det fanns även en signifikant huvudeffekt av de beroende måtten F(5, 

270)=124,51; p <.0001 (Se figur 5).  

 

Deltagare Höger Vänster

LU 1 13 11

LU 2 15 13,5

LU 3 13 10,5

LU 4 11,5 11

Gruppmedelvärde 13,13 (SD=1,36) 11,50 (SD=1,31)

KG 1 14,5 14

KG 2 20,5 18,5

KG 3 15 15

KG 4 18 16

Gruppmedelvärde 17,00 (SD=2,67) 15,88 (SD=2,17)
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Figur 5. Genomsnittligt antal MUs för de beroende måtten, redovisat för grupp och 

uppgift oberoende av sida. Notera att axel 2 är aktiv vid den bimanuella uppgiften och 

inaktiv vid den unimanuella.   

 

För det totala antalet MUs fanns signifikanta interaktionseffekter mellan grupp och 

uppgift (p <.001) samt mellan sida, grupp och uppgift (p <.0001). Post-hoc-analys för 

interaktionen grupp och uppgift visade en signifikant (p <.01) interaktion mellan LUs 

unimanuella (M=12,59) och bimanuella (M=25,24) uppgifter. Den visade även en 

signifikant interaktion (p <.01) mellan KGs unimanuella (M=8,51) och bimanuella 

(M=15,86) uppgifter. En signifikant (p <.01) interaktion återfanns mellan LUs 

bimanuella (M=25,24) och KGs unimanuella (M=8,51) uppgifter. Analysen visade en 

signifikant (p <.01) interaktion mellan både LUs (M=25,24) och KGs bimanuella 

(M=15,86) uppgifter.  

Post-hoc-analysen för interaktionen mellan sida, grupp och uppgift visade en 

signifikant interaktion (p <.01) mellan LUs högra sida på bimanuella uppgifter 

(M=25,69) och KGs högra sida på unimanuella uppgifter (M=7,46). En signifikant 

interaktion (p <.01) fanns även mellan LUs vänstra sida på bimanuella uppgifter 

(M=24,85) och KGs högra sida på de unimanuella uppgifterna (M=7,46). Även 

mellan LUs högra sida på bimanuella uppgifterna (M=25,69) och KGs vänstra sida på 

de unimanuella uppgifterna (M=9,56) fanns en signifikant (p <.01) interaktion. En 
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signifikant (p <.01) interaktion fanns också mellan LUs vänstra sida på bimanuella 

uppgifterna (M=24,85) och KGs vänstra sida på unimanuella uppgifterna (M=9,56). 

Hos LU fanns en signifikant interaktion (p <.01) mellan höger sida på uni- (M=10,65) 

och bimanuella uppgifter (M=25,69). Slutligen återfanns en signifikant (p <.01) 

interaktion mellan LUs högra sida vid unimanuella uppgifter (M=10,65) och LUs 

vänstra sida på bimanuella uppgifter (M=24,85). 

Antalet MUs på handledsmarkören, vid uni- och bimanuella uppgifter 

sammanslagna visade en huvudeffekt för sida F(1,55)=4,37; p <.05, för grupp 

F(1,55)=32,64; p <.0001 och för uppgift F(1, 55)=70,49; p <.0001. Det fanns inga 

signifikanta interaktionseffekter, men en tendens till interaktion mellan grupp och 

uppgift (p=.07). 

LU hade, vid uni- och bimanuella uppgifter sammanslagna, en något mindre 

inomgruppsvariabilitet i antal MUs på höger handled (M=9,48, SD=3,13) än på 

vänster (M=11,33, SD=3,95) handled. KG hade en något större 

inomgruppsvariabilitet på höger sida (M=7,06, SD=2,90) jämfört med vänster 

(M=7,56, SD=2,25). Spridningen mätt i differensen mellan max och min var för LU 

på höger sida 9,2 MUs och på vänster 13,4 MUs. KG hade en differens på 10,1 MUs 

på höger handled och 8,5 MUs på vänster. 

 

 

Diskussion 
 
Studiens huvudsyfte var att undersöka förekomsten och graden av funktionella 

sidoskillnader hos ungdomar med lindrig utvecklingsstörning (LU). Deras resultat 

jämfördes med en matchad kontrollgrupp (KG), bestående av ungdomar utan känd 

utvecklingsavvikelse, med samma kön, handpreferens och ungefärlig ålder. Använda 

test undersöker funktionella sidoskillnader genom: lateralitetsinventorium som 

undersöker sidopreferens (hand, fot och öga), DL som undersöker språkprocessande, 

TVA som undersöker visuell uppmärksamhet samt pärlträdning som undersöker 

sensomotorisk förmåga. 

 

Sidoskillnader inom och mellan grupperna 
Gruppernas medelvärden på lateralitetsindexen varierar mellan siffror motsvarande 

oklar sidopreferens och tydlig högersidig preferens. Inga gruppmedelvärden visar på 

vänstersidig preferens. Dessa resultat ter sig rimliga då samtliga deltagare uppgett sig 

vara högerhänta. Sett till de enskilda deltagarnas värden på de olika 

lateralitetsindexen, återfinns oklar sidopreferens (-.33 < 0 >.33) något oftare hos LU 

(12 ggr av 24) än hos KG (9 ggr av 24) vilket skulle kunna indikera att LU som grupp 

har en ökad förekomst av mindre tydlig sidopreferens. Beträffande DL uppvisar två 

ungdomar i KG och samtliga fyra ungdomar i LU otydlig sidopreferens, vilket inte 

ligger i linje med tidigare forskning, där högersidig språkprocessande återfunnits hos 
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85-90 % av de högerhänta (Hugdahl, nd).  

Det finns inga signifikanta skillnader mellan gruppernas olika lateralitetsindex. 

Aktuellt resultat motsäger hypotesen att LU generellt sett ska uppvisa mindre tydliga 

funktionella sidoskillnader. Resultaten motsäger tidigare forskning som visat att 

personer med utvecklingsstörning uppvisar en atypisk lateralitet, med en ökad 

förekomst av otydlig och vänstersidig preferens avseende: handpreferens (Porac et al., 

1980a), fotpreferens (Pipe, 1988) och ögonpreferens (Leconte & Fagard, 2006; Pipe, 

1988).  

Deltagarna med LU uppvisar ett signifikant samband mellan totalt index och TVA, 

medan KG inte uppvisar några signifikanta samband. Detta ligger inte i linje med 

hypotesen som förutser att LU ska uppvisa svagare samband mellan de olika måtten 

på funktionell lateralitet. Resultaten går emot tidigare forskning, som visat en mindre 

kongruent sidopreferens hos personer med varierande grad av utvecklingsstörning 

(Porac et al., 1980a). Det bör noteras att det låga deltagarantalet gör att resultaten på 

de olika lateralitetsindexen samt korrelationerna påverkas mycket av varje enskild 

individ och gör generaliseringar till populationerna svåra att försvara. Även 

reliabiliteten på DL kan ha påverkats negativt då instruktionerna vid rättning 

frångicks då deltagare med homonymfel inkluderades i analysen.  

Varken för LU eller KG finns signifikanta sidoskillnader på reaktionstider vid 

enkel pärlträdning, antal trädda pärlor vid uni- och bimanuell pärlträdning, eller totalt 

antal MUs vid uni- och bimanuell pärlträdning. Prestationen var relativt likvärdig på 

båda händerna för båda grupperna. Mandal et al. (1998) har tidigare visat att såväl 

barn med LU som kontroller presterar ungefär likvärdigt med båda händerna vid 

enkla uppgifter. Resultatet skulle kunna innebära att föreliggande 

pärlträdningsuppgift är alltför enkel för att sidoskillnader ska framträda. I så fall är 

det tänkbart att svårare uppgifter, som kräver mera precision, skulle kunna synliggöra 

detta.  

Vid unimanuell horisontell pärlträdning syns en tendens till huvudeffekt av sida när 

antal pärlor undersöks. Kanske skulle en signifikant sidoskillnad framträda vid en 

analys av fler deltagare. Det finns också en signifikant sidoskillnad som visar att 

deltagarna som grupp, har färre MUs på höger handled, vilket indikerar att höger 

hand har en mer mogen motorik. Resultaten kan förklaras av att samtliga deltagare 

uppgett att de är högerhänta och därför förväntas uppvisa mognare rörelsemönster på 

den prefererade (högra) handen. Däremot finns ingen interaktionseffekt mellan grupp 

och sida, då båda grupperna har färre antal MUs på höger hand. Detta stämmer inte 

med förväntningar utifrån tidigare forskning där en större sidoskillnad uppmätts hos 

KG och jämnare prestation återfunnits hos LU (Carmeli et al., 2008). 

Resultaten är inte i linje med tidigare forskning och motsäger hypotesen att LU 

generellt sett uppvisar mindre tydliga funktionella sidoskillnader än KG. Resultaten 

kan ha olika förklaringar. De kan avspegla att det helt enkelt inte finns några 

gruppskillnader, antingen mellan de aktuella grupperna eller mellan populationerna. 

En annan förklaring skulle kunna vara det låga antalet deltagare, då power blir lägre 
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med färre deltagare/mätpunkter och risken att missa en verklig gruppskillnad ökar. 

Det skulle också kunna vara så att deltagarna inte är representativa för sina respektive 

grupper. Motsatsen kan dock även vara sann, att deltagarna är representativa för 

gruppen ungdomar med lindrig idiopatisk utvecklingsstörning, men att denna grupp 

skiljer sig från deltagarna i tidigare studier. Detta då det i tidigare studier visat sig 

vanligt att slå samman personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning och att 

inte alltid redovisa andra samtidiga diagnoser. Ytterligare en möjlighet vore att den 

atypiska lateraliteten i tidigare studier avspeglat en subgrupp, exempelvis 

vänsterhänta, bland personer med utvecklingsstörning. En teori är att all 

vänsterhänthet är relaterad till tidiga anläggningsskador i hjärnan (Harris & Carlson, 

1988), vilket skulle kunna förklara den ökade förekomsten av atypisk lateralitet hos 

LU som visats i tidigare studier.  

Samtliga deltagare är högerhänta, vilket innebär en mindre variationsbredd. Detta 

gör det svårare att få signifikanta resultat och skulle kunna förklara studiens resultat.  

Sammanfattningsvis framträder endast sidoskillnader på antalet MUs för handled 

och det återfinns inga sidoskillnader mellan grupperna. Det är dock värt att notera att 

LU genomgående presterar betydligt sämre än KG, på både höger och vänster hand 

(se vidare diskussion nedan). 

 

Variabilitet inom och mellan grupperna 
Sett till de olika lateralitetsindexen var inomgruppsvariabiliteten/standardavvikelsen 

(SD) relativt lika hos de båda grupperna. Grupperna uppvisar en liknande spridning 

där medelvärdena på de olika lateralitetsindexen varierar mellan oklar sidopreferens 

och tydlig högersidig preferens. Dessa resultat ligger inte i linje med hypotesen om att 

LU ska uppvisa en större variabilitet än KG.  

Vid enkel uni- och bimanuell pärlträdning uppvisar LU överlag större 

inomgruppsvariabilitet i reaktionshastighet än KG. Sett till enbart de unimanuella 

enkla pärlträdningsuppgifterna uppvisar LU på höger hand en större 

inomgruppsvariabilitet i reaktionstid än på vänster hand. Detta kan verka 

motsägelsefullt då deltagarna är högerhänta, men tidigare studier har funnit liknande 

resultat. En teori om orsaken bakom detta är att då den prefererade handen är 

specialiserad på mer komplicerade uppgifter, kan rörelser med den handen ta längre 

tid att planera, koordinera och initiera (L. Rönnqvist, personlig kommunikation, maj 

2010). KG har däremot en liten skillnad mellan händerna för de unimanuella 

uppgifterna, vilket inte ligger i linje med förgående teori. Vid bimanuella uppgifter 

har LU däremot en större variabilitet på vänster hand, medan KG även här har 

liknande variabilitet på båda händerna.  

Vid unimanuell horisontell pärlträdning finns ingen sidorelaterad variabilitet i antal 

trädda pärlor för någon av grupperna. Vid uni- och bimanuell pärlträdning 30s 

uppvisar LU lite större variabilitet i antal MUs på vänster handled medan KG har 

större variabilitet på höger handled. Sammanfattningsvis uppvisar LU en större 

variabilitet, där spridningen ibland är större på höger hand och ibland på vänster. KG 
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uppvisar överlag en liten variabilitet. 

Att LU uppvisar större variabilitet stämmer väl överrens med hypotesen där LU-

gruppen förväntas uppvisa mindre konsistenta resultat inom tester. Resultaten 

stämmer väl överrens med tidigare forskning, som visat att personer med 

utvecklingsstörning har svårigheter att reagera med samma hastighet vid upprepade 

försök (Brewer & Smith, 1984) samt med att utföra upprepade uppgifter med samma 

hastighet (Baumeister & Kellas, 1968 refererat i Brewer, 1990). 

 

Gruppskillnader som inte är relaterade till funktionella sidoskillnader 
Resultaten från studien visade gruppskillnader på samtliga kinematiska mått. LU har 

längre reaktionstider vid enkel uni- och bimanuell pärlträdning, vilket stämmer väl 

överrens med tidigare forskning (Baumeister & Kellas, 1968 refererat i Brewer 1990; 

Carmeli et al., 2008; Inui et al., 1995, Nettelbeck & Brewer, 1981, refererat i Brewer, 

1990; Wuang et al., 2008). De trär färre pärlor vid både uni- och bimanuella 

uppgifter, vilket ligger i linje med resultaten i Carmeli et al. (2008), som fann att 

vuxna med LU presterade sämre än kontroller på uppgifter som kräver koordination 

mellan hand och öga. Slutligen har LU i jämförelse med KG ett större antal MUs på 

de olika markörerna sammantaget, samt enbart sett till handledsmarkören. Att LU har 

fler rörelseenheter indikerar att de har mer omogna rörelser (von Hofsten, 1991) samt 

en sämre koordination och kontroll beträffande målinriktad handling. Förutom 

motorisk funktion menar Wuang et al. (2008) att kognitiv och perceptuell förmåga 

behövs för att kunna förutse och planera rörelser. Han fann att motorisk prestation 

verkar variera som en funktion av IK hos barn med LU. Det finns därför goda skäl att 

anta att gruppskillnaderna är relaterade till att den ena gruppen har diagnosen LU.  

Ett intressant resultat är att det finns en signifikant gruppskillnad för antal MUs på 

de olika markörerna, där LU har fler MUs än KG, se figur 5. De mest tydligt 

framträdande gruppskillnaderna återfinns för inaktiv axel vid unimanuell uppgift samt 

för huvud vid bimanuell uppgift. Detta betyder att LU rör huvud och inaktiv axel 

betydligt mer än vad KG gör för dessa uppgifter, vilket innebär att de gör fler 

korrigeringar proximalt. Då den motoriska utvecklingen följer en proximodistal 

riktning (Vasta et al., 2004) tyder resultaten på att LU har en mer omogen motorik.  

Vid ett stort antal uppgifter syns en huvudeffekt av uppgift. På horisontell 

unimanuell och vertikal bimanuell pärlträdning 30s trär deltagarna signifikant fler 

pärlor per hand vid de unimanuella uppgifterna än de bimanuella. Även i antal MUs 

på de olika markörerna, samt vid fokus på handledsmarkören syns en huvudeffekt av 

uppgift. Deltagarna har i genomsnitt fler MUs på de bimanuella uppgifterna, vilket 

tolkas som att den bimanuella uppgiften är mer krävande än den unimanuella. 

Vidare finns interaktionseffekter av grupp och uppgift, samt av sida, grupp och 

uppgift för de olika markörerna. Post-hoc-analysen visade att det finns signifikanta 

skillnader mellan många variabler, men dessa diskuteras inte vidare då resultaten är 

svårtolkade och inte berör uppsatsens huvudfrågeställning. En tendens till interaktion 

finns mellan grupp och uppgift för handledsmarkören, där grupperna har relativt lika 
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antal MUs på de unimanuella uppgifterna medan LU har avsevärt fler MUs på de 

bimanuella. Detta motsäger tidigare forskning där Mandal et al. (1998) fann att barn 

med LU inte visar någon skillnad i handpreferens mellan enklare och svårare 

uppgifter, medan typiskt utvecklade barn visar tydligare högerpreferens för de svårare 

uppgifterna. 

 

Svagheter i studien 
Det låga deltagarantalet är en tydlig brist i studien som kan ha påverkat resultaten. 

Värt att notera är att det var svårigheter vid rekryteringen, vilka delvis skulle kunna 

bero på deltagarnas ålder. Detta då tonåren ofta medför en vilja till frigörelse från 

auktoritetsfigurer i kombination med att föräldrarnas inflytande inte längre är lika 

stort. I vissa fall kanske otillgängligheten också avspeglar deltagarnas symtombild 

och aktuella livssituation. Även den korta tiden för rekrytering tros ha påverkat det 

låga deltagarantalet. 

Ungdomar med lindrig idiopatisk utvecklingsstörning har endast studerats i ett fåtal 

tidigare studier. Flertalet studier av funktionella sidoskillnader hos personer med 

utvecklingsstörning har analyserat liknande diagnoskategorier som en gemensam 

grupp, exempelvis utvecklingsstörningar av varierande svårighetsgrad (Grouious et 

al., 1999; Leconte & Fagard, 2006; Mandal et al., 1998; Pipe, 1998; Porac et al., 

1980). Intentionen med föreliggande studie var därför att undersöka den renodlade 

diagnosen lindrig idiopatisk utvecklingsstörning, men pga det låga deltagarantalet 

inkluderades även ett barn med en annan samtidig diagnos. Diagnosen har i tidigare 

forskning förknippats med atypisk lateralitet. Då inga sidoskillnader påträffats mellan 

grupperna bedöms risken för confounding som liten.  

Vid bedömningarna av reaktionshastigheten har ett tydligt kriterium använts för att 

bedöma när rörelsen anses vara initierad. Fördelen är att det höjer 

interbedömarreliabiliteten, men kriteriet fungerade dåligt för en individ som hade 

svårt att sitta stilla med händerna. Detta ledde till att viss data fick uteslutas.  

Genom att be deltagarna fylla i hälsoformulär samt formulär om hänthet i familjen, 

har ett försök gjorts att undvika confounding pga fysiska påverkansfaktorer eller 

ärftlig handpreferens. Otillbörlig påverkan kan inte uteslutas då vissa deltagare inte 

besvarade alla frågor.  

 

Slutsatser 
Studiens resultat avseende sidoskillnader stödjer inte tidigare forskning, som visat på 

en atypisk lateralitet, samt en ökad förekomst av otydlig sidopreferens hos LU. 

Däremot styrks tidigare fynd angående gruppskillnader och ökad variabilitet hos LU. 

Resultaten ger dessutom en ökad kunskap om sensomotoriska funktioner, avvikelser 

och variabilitet hos ungdomar med LU, vilket gör det intressant att vidare undersöka 

möjligheten att utveckla förfinade diagnostiska instrument och eventuellt motoriska 

träningsprogram. Om, för gruppen LU, specifika rörelsemönster identifieras kan detta 

underlätta tidig identifiering av en diagnos som sällan upptäcks innan skolåldern. 
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Detta skulle även möjliggöra tidigt insatta motoriska träningsprogram som eventuellt 

på sikt skulle kunna förbättra den motoriska funktionen. Resultaten möjliggjordes 

genom kinematiska mätningar, något som enligt uppsatsförfattarnas kännedom inte 

tidigare genomförts på denna grupp.  

De funktionella sidoskillnaderna och motoriska mönstren hos barn/ungdomar med 

lindrig idiopatisk utvecklingsstörning behöver undersökas vidare då tidigare 

forskning visat på atypisk lateralitet hos personer med LU. Det vore intressant att 

undersöka om gruppen uppvisar subtila avvikelser i fråga om motoriska 

sidoskillnader, samt undersöka om de har några utmärkande sensomotoriska 

egenskaper. Med ett större dataunderlag kan de aktuella resultatens generaliserbarhet 

verifieras. Om sensomotoriska avvikelser identifieras underlättas möjligheten att 

utveckla redskap för tidig identifiering och möjliga behandlingsinsatser. 

Sammanfattningsvis visar resultaten inte på någon avvikande lateralitet hos den 

undersökta fokusgruppen. Deltagarna var få, varför dessa resultat inte utan vidare 

undersökning kan antas vara representativa för populationen. Hypotesen om mindre 

tydliga funktionella sidoskillnader hos ungdomar med lindrig idiopatisk 

utvecklingsstörning, kan därför i nuläget varken styrkas eller avfärdas. Vad gäller 

hypotesen angående svagare samband hos LU, finns inga resultat som tyder på att 

sambanden mellan olika mått på funktionell lateralitet är svagare hos LU än hos KG. 

Däremot finns resultat som stödjer hypotesen att LU generellt sett uppvisar mindre 

konsistenta resultat. Utöver detta finns också stora gruppskillnader i utförande, där 

LU reagerar långsammare, trär färre pärlor samt har fler rörelsesegmenteringar än 

KG.  
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  Bilaga 1 

SIDOSKILLNADER – LATERALITETSBESKRIVNING 
(Adapted of L Rönnqvist from the original Edinburgh Handedness questioner, Oldfield, 1971) 

 

 

Ålder:  ............... år    Kön:    Man    Kvinna   

 

 

Instruktion  

Var vänlig och markera med ett kryss (X) om Du föredrar att använda vänster eller 

höger hand/fot/öga när Du utför aktiviteterna nämnda i tabellen nedan. Med alltid 

menas ca 95% eller mer av tillfällena. Med oftast menas ca 75% av tillfällena. Om Du 

inte har någon speciell sida du föredrar, d v s lika ofta kan använda höger som vänster 

hand, fot och öga i någon av de aktiviteter som beskrivs, markerar Du detta genom att 

kryssa för ”Ingen preferens”.  

 

Försök att besvara alla frågorna, välj det svarsalternativ som passar bäst. Lämna endast 

blankt om Du inte har någon som helst erfarenhet av det efterfrågade objektet eller 

uppgiften. 

 

 

 

 

 

Följande frågor gäller vilken hand Du föredrar att använda. Vissa av aktiviteterna 

kräver att man använder bägge händerna. I dessa fall är den del av uppgiften, eller 

objektet, där valet av hand som efterfrågas är satt inom parentes. 

 

Aktivitet Alltid 

Vänster 

Oftast 

Vänster 

Ingen 

Preferens 

Oftast 

Höger 

Alltid 

Höger 

1. Skriva           

2. Rita           

3. Kasta (boll/pil)           

4. Klippa (med sax)           

5. Borsta tänderna           

6. Kniv (utan gaffel)           

7. Äta med sked           

8. Innebandyklubba / skurkäpp (övre hand)           

9. Tända tändsticka (hand som håller 

sticka) 

          

10. Öppna låda/burk (locket)           

 

L.Q.: |___|___| (Fyll inte i här) 

 

 

 

 

                                                                                                      Fortsätt nästa sida 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Följande frågor gäller vilken fot Du föredrar att använda för vissa aktiviteter, i övrigt 

gäller tidigare instruktioner. 

 

Aktivitet Alltid 

Vänster 

Oftast 

Vänster 

Ingen 

Preferens 

Oftast 

Höger 

Alltid 

Höger 

1. Sparka en boll           

2. Kliva upp för en stege (fot som placeras 

först) 

          

3. Plocka upp en stenkula med tårna           

4. Ta på skor (fot som Du börjar med)           

5. Från stillastående till gående (fot som tar 

första steget) 

          

6. Stampa takten (när du står)           

 

L.Q.: |___|___| (Fyll inte i här) 

 

 

Till sist, följande frågor gäller vilket öga Du föredrar att använda för vissa aktiviteter: 
 

Aktivitet Alltid 

Vänster 

Oftast 

Vänster 

Ingen 

Preferens 

Oftast 

Höger 

Alltid 

Höger 

1. Kika genom ett nyckelhål           

2. Titta i ett teleskop           

3. Titta i ett kikarsikte           

 

L.Q.: |___|___| (Fyll inte i här) 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara frågorna! 

 

 

 

 



  Bilaga 2 

Datum…………/……….   År………. 

 

 

FRÅGEFORMULÄR BETRÄFFANDE HÄNTHET 

 

 

Kodnyckel...........................................................Ålder..... år           Pojke/Flicka 

 

Antal syskon...…....Ålder (kön).……...år (P/F)…..….år (P/F)…….…år (P/F)…..….år (P/F) 

 

Vi vore tacksamma om Ni kan fylla i ett alternativ för var och en av de åtta aktiviteterna i 

tabellen nedan (lämna blankt om det inte går att besvara). 

Föreställ Er (eller be barnets eventuella syskon att utföra uppgiften om Ni är osäker) att Ni 

utför aktiviteten före Ni svarar. Svara genom att markera med 1, 2 eller 3 i varje ruta.  

 

Höger = 1  

Vänster = 2 

Ingen särskild = 3 

 

S = syskon 

 

 
Vilken hand använder du 

huvudsakligen när du: 

 

HAND 

 
MOR 

 
FAR 

 
S 1 

 
S 2 

 
S 3 

1. Skriver (1) Höger 

(2) Vänster 

(3) Ingen särskild 

     

2. Ritar (1) Höger 

(2) Vänster 

(3) Ingen särskild 

     

3. Kastar en boll (1) Höger 

(2) Vänster 

(3) Ingen särskild 

     

4. Håller en sked när du 

äter 

(1) Höger 

(2) Vänster 

(3) Ingen särskild 

     

5. Klipper med en sax (1) Höger 

(2) Vänster 

(3) Ingen särskild 

     

6. Slår med en hammare 

på en spik 

 

(1) Höger 

(2) Vänster 

(3) Ingen särskild 

     

7. Håller ett glas el. mugg 

när du dricker 

 

(1) Höger 

(2) Vänster 

(3) Ingen särskild 

     

8. Håller i tandborsten när 

du borstar tänderna 

(1) Höger 

(2) Vänster 

(3) Ingen särskild 

     

 



Bilaga 3   

 

   Frågor om Ditt Barns Hälsa 
 

Frågor besvaras av föräldrar!  
 

Barnets kön 

     Pojke    Barnets ålder: …………….år 

     Flicka    Kodnyckel: …………………… 

 

1 Har ditt barn haft eller har det nu någon långvarig sjukdom eller handikapp dvs. en åkomma som i 

väsentlig grad påverkat barnets dagliga liv under en period av 12 månader eller mer? 

 

1A   Synskada    Nej       Ja  

             

a      Normal syn med glasögon     

b      Ej helt återställd syn med glasögon     

c      Endast ljusseende (båda ögonen)     

d      Endast ljusseende (ena ögat)    

e      Helt blind       

 

1B   Synrelaterade problem   Nej       Ja  

            

a      Svårt att hitta saker, när det är rörigt?    

b      Svårt att känna igen en person genom    

        att titta på den personens ansikte?    
c      Snubblar ofta över trottoarkanter eller ojämnheter? (om gående)  
d      Svårt att hitta till ställen där han/hon inte varit så ofta?   

e      Svårt att lokalisera föremål, som är långt borta när någon pekar   

        ut dem, t.ex. ser du rådjuret där borta på fältet?           

f       Svårt att uppfatta om en bil närmar sig på vägen? (om gående)  

g      Svårt att lära sig gå ner för trappan som liten?   

 

h      Använder ditt barn glasögon?  Nej       Ja  

             

    

Nej       Ja  

1C   Hörselskada            

 

a      Nedsatt hörsel, klarar sig utan hörapparat     

b      Nedsatt hörsel, klarar sig bra med hörapparat    

c      Svårt nedsatt hörsel, klarar sig delvis med hörapparat   
d      Helt döv      
e      Hör ditt barn lika bra på båda öronen?   Nej       Ja  

               Nedsatt hörsel på:…………öra 

 

f      Använder ditt barn apparat för nedsatt hörsel?  Nej       Ja  

             

 

1D   Talproblem 

    Nej      Ja Lindrig  Måttlig  Svår 

a      Stamning                                   
b      Svårt att uppfatta / förstå barnets tal                                 
c      Förstår och kommer ihåg instruktioner                  
d      Kan barnet redogöra för en sammanhängande                    
        händelse, t.ex. berätta om något som hänt  

        under skoldagen  



 

 

 

2 

                             Nej      Ja 

1E   Rörelsehinder                 Om svaret är nej, gå till 

          fråga nr 3. 

 

2 Har ditt barn något eller några av följande hinder eller handikapp. Kryssa bara 

för om det gäller under en period av 12 månader eller mer.  

            

a      Klarar inte att på egen hand använda allmänna         

        kommunikationsmedel, t.ex. buss pga. handikapp 

b      Kan ej cykla pga. rörelsehinder         

c      Kan ej delta i vissa fysiska aktiviteter i skolan        

d      Har svårt att gå längre än 200 meter utan hjälp        

e      Har svårt att gå uppför trappor         
f      Har svårt att klä sig utan hjälp         
g      Har svårt att bada/tvätta sig själv (utan hjälp)        

h      Kan inte gå utan hjälp          
i       Har svårt att gå på toaletten utan hjälp         
j       Är rullstolsburet          
m     Annat, vilket?  …..……………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………….  

 

      Nej          Ja 

3      Har ditt barn hjälp med utrustning för att kunna                      

gå eller något hjälpmedel för att ta sig till t.ex. skolan? 

 

 

                             Nej          Ja  

4      Är barnet inskrivet på barn och ungdomshabiliteringen?            

 

 

5     Om barnet är i skolåldern: är barnet i behov av                             Nej         Ja               

        specialundervisning eller undervisningsstöd i skolan?                              

 

                  Ja 

      a    Undervisningsstöd sker i klassen                         
      b    Specialundervisning/ undervisningsstöd sker i särskildgrupp                       
       c    Barnet är inskrivet i särskola                        
       d    Barnet är inskrivet i särklass i den vanliga skolan                                    
      e    Barnet är  inskrivet i särskola men får integrerad undervisning och stöd i                               
            normal klass 

       f    Barnet har en personlig assistent i skolan                                                            
 
  

6      Andra viktiga upplysningar eller synpunkter: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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