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Abstrakt 
Bakgrund: Människan spenderar en stor del av sin vakna tid på sin arbetsplats. 

Arbetsmiljölagen har som syfte att uppnå en god arbetsmiljö samt att förebygga ohälsa och 

olycksfall på arbetet. Barn har samma rättigheter till en god arbetsmiljö som vuxna då 

skollagen omfattas av arbetsmiljölagen. Var tionde skolbarn är vänsterhänt och skrivteknik 

kan vara  utmanande för vänsterhänta personer. Vuxna vänsterhänta personer verkar uppleva 

en ökad belastning, smärta och oro när de försökte anpassa sig till den fysiska miljön. Syftet: 

Syftet var att undersöka hur vänsterhänta personer upplever anpassningen av den fysiska 

miljön. Material: Studiegruppen bestod utav 48 vänsterhänta eller ambidexta personer som 

gick i grundskolans årskurs 1-3 under åren 1996-2009. Metod: En tvärsnittsstudie med 

kvantitativ metod och elektronisk enkät användes för att besvara syftet. Resultat: Närmare 

hälften av deltagarna ansåg att studiesituationen var den situation där vänsterhäntheten 

märktes av som mest. Majoriteten av deltagarna ansåg inte att deras vänsterhänthet utgjorde 

någon begränsning för dem. De flesta deltagarna hade inga strategier för att minska 

belastningen på nacke, skuldror och axlar varken under grundskolan eller idag. Konklusion: 

Arbetsmaterialet i grundskolan verkade vara anpassad till vänsterhänthet i större utsträckning 

än undervisning av skolaktiviteter. Därför kan pedagogisk tillämpning och undervisning av 

aktiviteter vara en ergonomisk åtgärd som med fördel skulle kunna utvecklas i framtidens 

skolor. 

 

Nyckelord: ergonomi, fysioterapi, grundskolan, vänsterhänthet 
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Bakgrund 

Människan spenderar en stor del av sin vakna tid på sin arbetsplats (1). För att försäkra sig om 

att arbetsmiljön är säker för arbetaren tillämpas olika ergonomiska principer (2). Ergonomi är 

en tvärvetenskaplig teori som tillämpas för att matcha människans interaktion med dennes 

närmaste miljö (2). Det är kunskapen om biologi, teknik och psykologi i samspelet mellan 

människan, arbetsredskap, fysisk och psykosociala miljöförhållanden (3). Arbetsmiljölagen 

har som syfte att uppnå en god arbetsmiljö och att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet. 

Fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö skall vara tillfredsställande (4).  

Även skollagen omfattas av arbetsmiljölagen, vilket innebär att skolbarn har samma 

rättigheter, till en god arbetsmiljö, som sina föräldrar har på sina arbetsplatser (5). Enligt 

arbetsmiljölagen skall elevernas arbetsförhållanden anpassas efter deras fysiska och psykiska 

förutsättningar, deras skolgång skall utformas på så vis att de inte utsätts för psykiska eller 

fysiska belastningar samt att de skall ha rätt till variation och självbestämmande (4). Inom en 

snar framtid kommer det att finnas minst en fysioterapeut på varje skola, i alla fall om man 

frågar fysioterapeutförbundet själva. En fysioterapeut som en del av personalstyrkan kan bidra 

till en ökad kunskap om ergonomi och tillämpning av densamma. (6). Med en fysioterapeut 

på plats i skolan skulle även eleverna få tillgång till bedömning och behandling av smärta från 

rörelseapparaten, stöttning i att utveckla en fysisk självkänsla och positiv upplevelse till fysisk 

aktivitet och rörelse. Fysioterapeuterna som förbund har även förhoppningen att kunna bidra 

med daglig rörelse utan krav att byta om till gymnastikkläder och utan krav på prestation från 

eleverna (6).  

I Sverige har vi i dagsläget 9 års skolplikt med syfte att ge barn och ungdomar en 

grundutbildning samt förutsättningar till personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhället (5). Hos barn som börjar i skolan är rörelse och fysisk aktivitet en naturlig del i 

barnets vardag men när de börjar skolan så blir vardagen av en alltmer stillasittande natur (6). 

Barn spenderar en stor del av sin tid i skolan under de mest kritiska utvecklingsfaserna i sitt 

liv, varpå ergonomiska tillämpningar av arbetsmiljön är av största vikt (2). 

En enkätstudie som gjordes på 3000 skolbarn i London visade att 1 av 10 elever var 

vänsterhänta (7). Samma studie visar på att skriva för hand verkar vara den aktivitet som är 

mest utmanande för barn som börjar skolan, oavsett om barnet är högerhänt eller vänsterhänt 

(7). Förmågan att skriva för hand påverkas av en rad olika faktorer, däribland den kognitiva 

förmågan, olämpliga penngrepp samt barnets förmåga att ha en god kroppshållning under 

aktivitetens gång (8). Men det är inte bara skrivförmågan som är en utmanande teknik för 
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vänsterhänta personer. Power & Quilter (9) menar på i sin studie där man undersökt 

barnmorskestudenters ergonomi, att undervisningen bör anpassas utifrån studenternas 

vänsterhänthet för att på så vis underlätta inlärningen av olika manuella tekniker. De frågar 

sig även om det är så att vänsterhänta personer upplever sig själva som klumpiga på grund av 

att de lever i en högerhäntanpassad miljö (9). 

En studie gjord på idrottsutövande gymnasieungdomar menar på att vänsterhänta har en större 

benägenhet att skada sig än högerhänta har (10). Vidare visar en studie gjord på 

tandläkarstudenter att vänsterhänta tandläkarstudenter i större utsträckning upplever smärta i 

nack- och skulderpartiet jämfört med deras högerhänta kamrater (11). Samma studie menar 

även på att förekomsten av besvär från rörelseapparaten verkar kunna minskas genom 

justeringar i arbetsmetoder. Därför bör vänsterhänta personer få arbeta i miljöer som är 

anpassade för deras vänsterhänthet (11). 

Enligt arbetsmiljölagen ska redskap, maskiner och tekniska anordningar vara utformade och 

placerade på så vis att de kan användas med god säkerhet och trygghet och förebygga ohälsa 

och olycksfall (4). Trots detta finns det maskiner, verktyg och apparater med, för vänsterhänta 

personer, ogynnsam design som vänsterhänta personer använder sig utav och som därmed 

ökar belastningen och minskar säkerheten (12). Adusumilli et al (13) har dessutom funnit att 

vänsterhänta har en större risk att råka ut för fordonsolyckor, traumatiska skador mot huvudet, 

sportskador och andra olyckor. Oro och ångest är även känslor som kan uppstå på grund av 

bristande anpassning av arbetsmiljö, av de tillfrågade vänsterhänta kirurgerna i en studie 

uttryckte 10 % att de kände en oro inför att bli opererade av en vänsterhänt kirurg om de 

själva vore patienter (13). 

Fysioterapi syftar till att aktivera människans inneboende resurser, öka medvetenheten till den 

egna kroppen samt att anpassa den fysiska miljön till individen genom ergonomiska åtgärder 

(14). En person som inte visar någon tydlig preferens för en given hand i de flesta aktiviteter 

klassificeras som ambidexter (15). Men personer som tydligt föredrar och använder vänster 

hand och arm klassas som vänsterhänt. Då vänsterhänta personer specifikt upplever en ökad 

belastning, smärta och oro när de försöker anpassa sig till den fysiska miljön (7, 9, 11, 12, 13) 

anser vi att det är viktigt att öka kunskapen om hur vänsterhänta personer upplever sin 

vänsterhänthet i relation till sin fysiska miljö och om möjliga ergonomiska åtgärder för att 

minska belastningen.   
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur vänsterhänta personer upplever anpassningen av den 

fysiska miljön. Frågeställningarna var:  

1. Hur upplevdes anpassningen av den yttre miljön idag? 

2. Hur upplevdes anpassningen av den fysiska miljön i grundskolans årskurs 1-3 under 

tidsperioden 1996-2009? 

3. Vilken betydelse har vänsterhäntheten för yrke och intressen? 

4. Vad anges som inverkande faktorer för eventuell stelhet i nacke, axlar och skuldror på 

grund av skrivteknik i grundskolan och idag? 
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Material 

Informanter 

Utifrån syftet och frågeställningarna rekryterades informanter som bestod utav vuxna 

vänsterhänta individer som gått grundskolan årskurs 1-3 mellan åren 1970-2009. Med 

anledning av att det ofta anges lägre svarsfrekvenser vid enkätsutskick (16), var vår strategi 

följande: Vi utgick från en förväntad svarsfrekvens på 30%. För att nå så många som möjligt 

med förfrågan om att svara på enkäten vände vi oss till totalt 6 413 personer via Facebook.. 

Av dessa kunde cirka 10% förväntas vara vänsterhänta (7). Därav kunde författarna förvänta 

sig svar från cirka 200 personer. Det skulle innebära mellan 50-70 svarande i varje tidsperiod 

(notering: tre olika tidsperioder i grundskolan), därför planerade författarna för ett minsta 

svartantal på 50 deltagare, vilka uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna enligt nedan, 

i vardera av de tre tidsperioderna..  

Inklusionskriterierna Exklusionskriterierna 

 

- Uppfylla graden av vänsterhänthet 

eller ambidexteritet enligt studiens 

mätmetod 

- Friska vuxna individer  

- 18 års ålder eller äldre  

- Oavsett kön 

- Vänsterhänthet pga skada eller 

sjukdom  

- Högerhänta individer 

- Barn- och ungdomar under 18 års 

ålder 

 

Procedur 

Informanterna rekryterades via Facebook genom publicering av informationstext (bilaga 1) 

och en länk som ledde potentiella informanter till den elektroniska enkäten. Informationstext 

samt tillhörande länk delades både i Facebookgrupper och på författarnas privata 

Facebookssidor. Direkt nådde författarna ut till totalt 6413 personer. Via indirekt spridning 

genom delningar fick ett okänt antal ytterligare personer inbjudan till enkäten. 
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Metod 

Vetenskaplig ansats 

En kvantitativ metod har valts för studien. Studien är strukturerad och frågeställningar har 

formulerats i förväg utifrån vårt antagande att skolmiljön i grundskolan inte var anpassad för 

vänsterhänta i tillräckligt stor grad och att det kan ha lett till eventuell muskoloskeletala 

besvär då och idag. 

Design 

Tvärsnittsstudie med enkät som datainsamlingsmetod. 

Genomförande 

Vi utformade en elektronisk enkät. Den elektroniska enkäten innehöll 27 frågor som berörde 

fyra områden som svarade mot studiens syfte (bilaga 2). Samtliga frågor utformades av oss, 

utifrån studiens syfte, och utifrån faktorer som nämnts som betydelsefulla i litteraturen. 

Frågor gällande stelhet i axlar, skuldror och nacke (17), fördelning av vänsterhänthet mellan 

könen (7). Smith (18) nämnde även vikten av att anpassa omgivningen till eleverna och hur 

hur detta påverkar eventuella muskuloskeletala besvär samt akademisk prestationsförmåga. 

Vardagsföremål såsom saxar, pennvässare, linjaler, verktyg, möbler och instrument såsom 

fioler, gitarrer etcetera är anpassade till fördel för högerhänta personer (19). Detta 

omvandlade vi till frågor som rör vilka skolämnen som anpassades och så vidare.  

För att definierad deltagarnas grad av vänsterhänthet ställdes följande fyra frågor: 

1. Vilken hand använder individen för att skriva? 

2. Vilken hand använder individen för att borsta tänderna? 

3. Vilken hand använder individen för att sudda med? 

4. Vilken hand använder individen för att kasta boll? 

Dessa frågor baserades på Graham & Clevelands (10) studie, vilka i sin tur gjort en förenklad 

version av det arbete Coren & Halpern (19) gjort. Svarade individen vänster hand på tre av 

fyra frågor graderades personen som vänsterhänt. Om informanten svarade vänster på två av 

fyra frågor klassades denne som ambidexter.  

Område 1: Bakgrund (fråga 1-7) 

Här ställdes frågor kring könsidentitet, mellan vilka årtal deltagaren gick i grundskolan, grad 

av vänsterhänthet) samt i vilken situation deltagaren märkte av sin vänsterhänthet mest.  
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Område 2: Grundskolan (fråga 8-14) 

Frågor som berörde anpassningen i grundskolan, specifika föremål som eventuellt var 

anpassade, hur många vänsterhänta det fanns i klassen, skolämnen som var utmanande, 

anpassning av undervisning, vad som var anpassat, samt de tre viktigaste faktorerna som 

krävdes enligt deltagaren för att förbättra anpassningen i grundskolan idag. Två av frågorna 

var skalfrågor 1-10 där 10 motsvarade “I största möjliga utsträckning” och där 1 motsvarade 

“I minsta möjliga utsträckning”. 

Område 3: Sittställningar i grundskolan och idag (Fråga 15-19) 

Frågorna berörde deltagarnas upplevelse av stelhet i skuldra, axel och nackpartiet, i 

grundskolan och idag samt strategier i grundskolan och idag. Området innehöll två skalfrågor 

1-10 och tre fritextfrågor. 

Område 4: Idag (Frågor 20-27) 

Frågorna berörde deltagarnas arbets- och fritidssituation idag samt val av yrke och intressen 

och huruvida deras vänsterhänthet påverkar dem till vardags. Området innehöll 5 skalfrågor 1-

10 och 3 fritextfrågor. Sista frågan i enkäten som inte är numrerad var en fritextfråga som 

uppmanade deltagarna att lämna sin mejladress ifall denne ville ta del av studiens färdiga 

resultat. 

Totalt innehöll enkäten 27 frågor exklusive frågan om intresse att ta del av resultatet. Alla 

frågor utom fråga 10, 20, 21 och 27 var obligatoriska att svara på för att kunna skicka in den 

elektroniska enkäten. 

Dataanalys 

Författarna hade initialt för avsikt att undersöka den upplevda anpassningen av den fysiska 

miljön i grundskolan under olika tidsperioder; 1970-1983, 1983-1996, samt 1996-2009. Vi 

valde att inte analysera frågeställningen huruvida upplevelsen skiljer sig åt beroende på 

mellan vilka tidsperioder deltagarna gick i grundskolan, eftersom  majoriteten (72,5 %) av 

deltagarna gick i grundskolan 1996-2009 (figur 1.2). Istället valde vi att endast inkludera 

tidsperioden 1996- 2009. Allt material som redovisas i resultatet kommer därmed att gälla 

svaranden som gick i grundskolan under 1996-2009 om inget annat anges. Resterande 

deltagare (27,5 %) gick i grundskolan 1970-1983 samt 1983-1996. I resultatet exkluderas 

högerhänta deltagare men ambidextra deltagare inkluderas (figur 1.1). Således redovisas 

resultatet av 48 av totalt 69 svarande.  
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Efter att enkäten stängts numrerades och kodades nominaldatan deltagare och kön. Kvotdatan 

kön angavs i jämna år. Skalfrågor redovisades i tabeller där värdena median samt minimum- 

och maximumvärde angavs. Fritextsvaren grupperades in i olika områden och dessa områden 

redovisades i figurer. De svar som författarna bedömde som mer intressanta samt de svar som 

stack ut från mängden eller representerade vad en större del av deltagarna svarat, redovisades 

ordagrant i citat. De figurer som användes var i huvudsak stapeldiagram, men även 

cirkeldiagram användes bland annat för att redovisa hänthet bland deltagarna och kön. Som 

stöd i arbetet har Olssons och Sörensens bok om forskningsprocessen använts (20). 

Deskriptiva analyser 

Arbetet har gjorts i enlighet Olsson och Sörensen (20), data har bearbetats i Excel och 

variabler redovisas deskriptivt i form tabeller och figurer och sammanställs under respektive 

frågeställning.  

 

Figur 1.1 de svarandes hänthet   
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Figur 1.2 Vilka år deltagaren gick i grundskolan ÅK1-3 
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Etiska överväganden 

Olsson & Sörensen (20) beskrev vikten av, att som forskare, respektera var och ens rätt till 

självbestämmande och integritet samt att forskaren alltid bör sträva efter att göra gott. Likaså 

var det av vikt att möjliggöra ett informerat beslut för de som hade möjlighet att delta i 

studien. 

Författarna har förhållit sig till konfidentialitet, sekretess och anonymitetsprincipen genom att 

skydda forskningsmaterialet med hjälp av lösenord på datorerna samt genom att koda 

informanterna, så att obehöriga ej kunnat ta del av informationen samt för att skydda 

informanternas identitet.  

Arbetet syftade till att bidra till en positiv kunskapsutveckling inom området. Informationen 

som inhämtats från vardera informant har behandlats lika oavsett kön och socioekonomisk 

status.  
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Resultat 

Sammantaget tyder resultatet på att den fysiska miljön i mindre utsträckning har betydelse än 

vi antagit. Istället framkom faktorer som anpassning av undervisning och pedagogik som 

betydelsefulla, likaså att skiftande situationer i det dagliga livet är viktiga att beakta.  

Svar på de specifika frågeställningarna redovisas nedan. 

1. Bakgrundsbeskrivning av inkluderade deltagare 

Strax över hälften av de 48 deltagarna i huvudresultatet var kvinnor, resterande män (figur 

1.1). Inga deltagare identifierade som annat (figur 1.1). Ungefär var sjätte deltagare var 

ambidexter, resterande vänsterhänta (figur 1.2).  

 

 

Figur 1.1 deltagarnas kön 
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Figur 1.2 deltagarnas hänthet 

 

2. Hur upplevs anpassningen av den yttre miljön idag? 

Närmare hälften av deltagarna ansåg att studiesituationen vad den situation där 

vänsterhäntheten märktes av mest medan en fjärdedel av deltagarna inte upplevde att de 

märkte av sin vänsterhänthet alls (tabell 2.1). De flesta deltagarna vet inte hur många 

vänsterhänta personer de har i sin närmaste krets eller om de ens har några, men många har 

även angett att de har mellan 1-6 vänsterhänta personer i sin närmsta krets (figur 2.3). 

 

En stor spridning på i hur stor grad vänsterhäntheten påverkar det dagliga livet kan ses, men 

en något större andel av deltagarna ansåg ändå att påverkansgraden var liten till måttlig (figur 

2.1). Majoriteten av deltagarna ansåg inte att deras vänsterhänthet utgjorde någon begränsning 

för dem (figur 2.2) och att vänsterhäntheten inte heller underlättade, men många ansåg även 

att vänsterhäntheten underlättade i viss mån. I majoritet upplevde deltagarna ingen stelhet i 

nacke, skuldror och axlar, varken under grundskolan eller idag (tabell 2.2). Dock skattade de 

generellt en liten aning högre besvär idag än under grundskolan där medianen för idag var 1 

på en skala från 1-10, minimiskattningen 1 och maximiskattningen 8. (tabell 2.2). 

Motsvarande värden för grundskolan var en median på 2, minimivärde på 1 och maximivärde 

på 10 (tabell 2.2).  

 

De flesta deltagarna hade inga strategier för att minska belastningen på nacke, skuldror och 

axlar varken under grundskolan eller idag även om det var något färre som hade det då (figur 

2.4). Lika många av deltagarna har angivit att de inte vet eller inte minns om de hade några 

strategier (figur 2.4). Deltagarna har bland annat angivit att ”Jag har inga problem pga min 

vänsterhänt.” och att de ”Skriver mest på dator”. Något fler av deltagarna använder sig idag 

av strategier i form av aktivitet, t ex ”försöka att inte titta ner i bordet för länge, ta pauser och 

röra på mig”. Idag är det ungefär lika stor andel av deltagarna som använder någon form av 

aktivitet som strategi, som använder sig av justerad sittställning som strategi (figur 2.4). Det 

var dock fler deltagare som angav aktivitet som strategi under grundskolan jämfört idag (figur 

2.4). Med aktivitet som strategi menas att personen använder sig av någon form av 

kroppsrörelse för att minska belastningen på nacke, skuldror och axlar. Korrigering i 
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sittställning bestod bland annat i att ”jag använder mest dator med tangentbord och i den 

utsträckning jag har problem med stelhet eller värk brukar det snarare bero på att jag slarvar 

med hållningen när jag står och arbetar eller varierar för dåligt mellan att sitta och stå.” och 

en annan av deltagarna angav att ”Var jag placerar mig i föreläsningssalar (när jag i vuxen 

ålder pluggade), att jag avlastar handen med någon som jämnar upp kanten av blocket så 

handen inte hamnar precis på spiralen/kanten.”. Bland de som svarade i kategorin Övrigt 

angav en av deltagarna att ”Jag har inte tänkt på att min skrivteknik kan ha att göra med att 

jag har ont i axlar”. 

 

Tabell 2.1 Situation där vänsterhänthet märks av mest (endast ett svarsalternativ möjligt) 

Studier 19 st 

Arbete 3 st 

Musik 2 st 

Träning 3 st 

Offentliga 2 st 

Hemmiljö 0 st 

Märker inte av det 10 st 

Annat/fritextsvar 4 st 

 

 

Figur 2.1 Vänsterhänthetens grad av påverkan i det dagliga livet samt i val av yrke och 

intresse (skala 1-10) 
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Figur 2.2 Vänsterhänthetens underlättningsgrad och begränsningsgrad (skala 1-10) 

 

 

Figur 2.3 Antal vänsterhänta i närmsta kretsen inklusive deltagaren 
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Tabell 2.2 I hur stor utsträckning deltagaren kände sig och känner sig stel i nacke, skuldror 

och axlar 

 Median 

(min-max) 

I hur stor utsträckning deltagaren kände sig stel i 

nacke, skuldror och axlar pga skrivteknik i 

grundskolan (skala 1-10) 

1 (1-8) 

I hur stor utsträckning deltagaren känner sig stel i 

nacke, skuldror och axlar pga skrivteknik idag (skala 

1-10) 

2 (1-10) 

 

 

Figur 2.4 Strategier för att minska belastning på nacke, skuldror och axlar i grundskolan och 

idag 

 

3. Hur upplevdes anpassningen av den fysiska miljön i grundskolan 

Deltagarna har besvarat frågor som rör den fysiska anpassningen i grundskolan, vilket 

skolämne som utmanade personen mest, i hur stor utsträckning som undervisning av 

aktiviteter var anpassat, samt hur anpassningen bör se ut i grundskolan.  

 

Omgivning, Material & Undervisning 

Tabell 3.1 visar på deltagarnas självskattade upplevelse av i hur stor utsträckning de tyckte att 

den fysiska omgivningen, arbetsmaterial och undervisningen i grundskolan var anpassad till 
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deras vänsterhänthet. Tabellen visar att den fysiska omgivningen och arbetsmaterial i 

grundskolan verkade vara anpassad i större utsträckning än undervisning av aktiviteter.  

 

Av arbetsmaterial angav majoriteten av deltagarna angav att saxar var något som anpassades 

till deras vänsterhänthet under grundskolan (figur 3.2). Den näst största andelen (10 personer) 

svarande svarade dock att inget anpassades (figur 3.2). 

 

Skolämne & Anpassad undervisning 

Figur 3.3 visar på hur många vänsterhänta det gick i grundskoleklassen inklusive deltagaren 

själv. Svaren visar på att det har gått 2-4 vänsterhänta personer i varje grundskoleklass.  

 

Det mest utmanande skolämnet, utifrån deltagarens vänsterhänthet, rankades till skrivteknik 

och syslöjd, därefter rankades musik och på tredje plats skolämnet bild (figur 3.4). 

  

Fråga 8 gav utrymme för fria kommentarer. 8 stycken svarade att den fysiska omgivningen 

inte anpassades särskilt utifrån deras vänsterhänthet, och en av deltagarna ansåg att det kanske 

inte heller var nödvändigt med en anpassning.  

 

Elva av de svarande angav exempel på vilka moment som hade anpassats. Majoriteten av dem 

nämnde att syslöjdslektionerna var anpassade i form av saxar och stickningsteknik. En del av 

deltagarna nämnde även att undervisningen i musik var anpassad genom att där fanns gitarrer 

för vänsterhänta. Inom idrotten fanns det även vänsterhäntanpassade hockeyklubbor. I 

klassrummet så angav några av deltagarna att skrivningen på tavlan var anpassad samt 

skrivtekniken. Slutligen angav en deltagare att “Om det var ett problem, så hjälpte personalen 

till så gott de kunde”. 

Förslag på framtida åtgärder 

Figur 3.6 visar på hur anpassningen bör se ut i grundskolan enlig deltagarna varav majoriteten 

anser att anpassning av redskap och arbetsmaterial har högsta prioritet. Därefter är det en stor 

andel deltagare anser inte att det finns ett behov av att anpassa miljön i grundskolan. Flera 

deltagare föreslog att placering i klassrummet och pedagogik kan användas för att i framtiden 

anpassa skolmiljön för vänsterhänta personer.  
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Tabell 3.1 Anpassningsgrad av omgivning och aktiviteter i grundskolan 

 Median (min-max) 

I hur stor utsträckning var den fysiska 

omgivningen och arbetsmaterial i 

grundskolan anpassad till Din 

vänsterhänthet? (skala 1-10) 

5 (1–10) 

I hur stor utsträckning anpassades 

undervisningen av aktiviteter i grundskolan 

utifrån din vänsterhänthet? (skala 1-10) 

1 (1-8) 

 

 

Figur 3.2 Anpassat till vänsterhänthet 

 

 

Figur 3.3 Antal vänsterhänta i klassen under ÅK1-3 
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Figur 3.4 Mest utmanande skolämne utifrån vänsterhänthet 

 

 
Figur 3.6 Hur anpassningen bör se ut i grundskolan enligt deltagarna  

 

4. Vilken betydelse har vänsterhäntheten för yrke och intressen? 

Här fick deltagarna svara på frågor som berörde deras huvudsakliga sysselsättning och 

fritidssysselsättning, i hur stor utsträckning de märkte av sin vänsterhänthet i det dagliga livet 

samt i vilken situation de märkte av den som mest. De fick även svara på frågor i hur stor 

utsträckning deras val av yrke och intressen hade påverkats av deras vänsterhänthet. Slutligen 

fick de svara på i hur stor utsträckning deras utförande av yrke och intressen påverkas av 

deras vänsterhänthet. 
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Studentlivet 

Figur 4.1 visar att majoriteten av deltagarna hade studier som huvudsaklig sysselsättning idag. 

Därefter kom yrken inom vården samt andra yrken som huvudsaklig sysselsättning. Den 

minsta delen deltagare som svarade var yrkesverksamma inom skolan. 

Umgås med vänner & fysisk träning   

Figur 4.2 visar på deltagarnas huvudsakliga fritidssysselsättning, där majoriteten svarade 

inom kategorin övriga aktiviteter, såsom att umgås med vänner och familj, festa och spela 

TV-spel. Att umgås med vänner och familj var tätt följt av fysisk träning och fysisk aktivitet 

som huvudsakliga fritidssysselsättning. 

Studier, arbete och träning 

Tabell 2.1 visar att majoriteten av deltagarna känner av sin vänsterhänthet mest i sin 

studiesituation, tätt följt av arbetssituation och träningssituation. 

Val av yrke & det dagliga livet 

Figur 4.3 visar på att majoritet av deltagarna inte anser att deras vänsterhänthet har påverkat 

deras val av yrken och intresse, däremot påverkas deras dagliga liv i större utsträckning av 

deras vänsterhänthet. 

Utförande & dagliga livet 

Figur 4.4 visar på att majoriteten av deltagarna inte upplevde att deras vänsterhänthet 

påverkade utförandet av deras yrke och intressen, däremot påverkas deras dagliga liv i större 

utsträckning av deras vänsterhänthet.    
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Figur 4.1 Deltagarnas huvudsakliga sysselsättning idag 

 

 

Figur 4.2 Deltagarnas huvudsakliga fritidssysselsättning idag  
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Tabell 2.1 Situation där vänsterhänthet märks av mest (endast ett svarsalternativ möjligt) 

Studier 19 st 

Arbete 3 st 

Musik 2 st 

Träning 3 st 

Offentliga 2 st 

Hemmiljö 0 st 

Märker inte av det 10 st 

Annat/fritextsvar 4 st 

 

 

Figur 4.3 Vänsterhänthetens grad av påverkan i det dagliga livet samt i val av yrke och 

intressen  
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Figur 4.4 Vänsterhänthetens påverkan av det dagliga livet samt i utförande av yrke och 

intressen 

5. Vilka faktorer inverkar för stelhet i nacke- axlar och skuldror i grundskolan och 

idag? 

Här fick deltagarna svara på frågor som berörde i hur stor utsträckning de kände sig stela i 

nacke, - skuldra- och axelpartiet på grund av sin skrivteknik i grundskolan och vilka strategier 

de då hade för att minska besvären. Samma frågor ställdes för att kartlägga hur det såg ut för 

deltagarna i dagsläget. Om besvären skiljde sig åt från grundskolan till idag så fick deltagarna 

svara på vad de trodde att det berodde på. 

Besvär på grund utav skrivteknik 

Tabell 2.2 visar att deltagarna känner en stelhet i nacke, - skuldra, - och axelpartiet på grund 

av sin skrivteknik i större utsträckning idag än de gjorde under grundskoletiden.   

En större spridning kan ses på upplevd besvärsnivå idag i nack-, axel- och skulderpartiet med 

en generellt större besvärsnivå jämfört med grundskoletiden (figur 5.1). de som dock 

upplevde besvär under grundskolan gjorde det i större utsträckning än de som upplever besvär 

idag (figur 5.1).  

Orsak till att besvärsnivån skiljer sig 

Figur 5.2 visar på deltagarnas orsak till att besvärsnivån i nacke, skuldror och axlar skiljer sig 

mellan grundskolan och idag 



24 

 

Åldersrelaterad orsak 

Deltagare som har svarat att det beror på ålder har svarat följande på frågan vad de tror kan 

vara orsaken till att besvären skiljer sig från då och idag: 

"Vet ej, har blivit äldre och en hel del andra faktorer än vänsterhänt kan ha påverkat" 

"Jag minns inte om jag var särskilt stel i nacken i början på grundskolan. Men skriver mer nu 

i äldre ålder än just den åldern. Det tror jag kan påverka." 

Vet ej 

Under kategorin “Vet ej” så var det bland annat en deltagare som svarade: 

"Fattar inte frågan" 

 

  

Figur 5.1 I hur stor utsträckning deltagaren kände sig och känner sig stel i nacke, skuldror 

och axlar (skala 1-10) 
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Figur 5.2 Orsak till att besvärsnivån i nacke, skuldror och axlar skiljer sig mellan 

grundskolan och idag 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens styrkor 

För att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till den breda massan valde författarna att använda 

sig av Facebook, för att på så vis nå ut till ett stort antal deltagare till studien. Efter att enkäten 

legat uppe på Facebook i några dagar gick författarna ut med en vänlig påminnelse om att 

svara på enkäten, en åtgärd som resulterade i ett ytterligare antal svar. Syftet med påminnelser 

är att uppmuntra personer att svara som har för avsikt att svara men inte kommit sig för, samt 

att motivera de personer som av någon anledning tvekar till att svara på enkäten (16). Då 

påminnelsen skedde på Facebook så innebär den även fler delningar och därmed en större 

spridning av enkäten.  

Vad gäller den elektroniska enkätens konstruktion så utformade vi den på det sätt att Under 

tiden som deltagarna besvarade enkäten, så kunde de svaranden att se hur långt i enkäten de 

hade kommit. Detta tack vare en funktion som författarna lade till i den elektroniska enkäten, 

en så kallad progressionsbar. Vår tanke var att det skulle uppmuntra till svar eftersom genom 

att öka deltagarnas förståelse av enkätens omfattning.  

Även om de flesta av de svarande bestod av en yngre representation av befolkningen och 

därtill även studerade, anser författarna att även det är en styrka just på grund av att de 

befinner sig i en skolmiljö och ska besvara frågor om sin skolmiljö under grundskolan. Detta 

på grund av antagandet att det är lättare att minnas tillbaka på en tid i livet om miljön man 

befinner sig i påminner om det. Utöver det finns ytterligare en fördel med deras ålder, då de 

inte behöver minnas tillbaka lika långt bak i tiden som någon i en högre ålder behöver. En 

allmän uppfattning är att ju längre tid det gått från en att en händelse inträffade, ju svårare är 

det att minnas den korrekt och vice versa. Denna grupp är även den grupp vars upplevelser 

bär störst vikt i denna studie, då deras svar ligger närmare en representation av hur 

undervisningen i grundskolan ser ut idag, något som går att påverka. De svar som kunnat 

insamlas från en äldre population är av intresse då de kan jämföras med resultatet från de 

yngre deltagarna. Att studera en äldre population enskilt skulle dock troligen inte ge ett svar 

som hade kunnat leda till en åtgärd eller tillämpning i grundskolan idag, då undervisningen 

och pedagogiken har utvecklats sedan de gick refi grundskolan. 

 

När det kommer till enkätens utformning, beträffande ämnet “Vänsterhänthet” så var enkäten 

per automatik anpassad för vänsterhänta personer, då svarsboxarna var placerade till vänster i 



27 

 

texten för svarsalternativen och frågan direkt ovanför svarsalternativen (16). Att byta plats på 

frågorna och svarsboxarna skulle vara att föredra, samt att ställa en fråga på slutet om 

enkätens utformning och sättningsteknik. 

Att tänka på 

Frågor som ställs om en deltagares förflutna kan vara svåra att besvara, då den svarande 

kanske inte minns. Med retroperspektiva frågor får man egentligen inte reda på hur det var då 

utan hur svaranden upplever nu att det var då (16). Med denna studie som grund, skulle en 

arbetsplatsanalys på en grundskola kunna göras samt att intervjua lärare och elever om hur de 

upplever den fysiska miljön i skolan. 

Efter att tagit del av flera artiklar (14, 19, 10, 21, 22, 23) om mätmetoder för att avgöra 

hänthet beslutade författarna att använda sig av Graham och Clevelands (10) eftersom det var 

den smidigaste och snabbaste metoden med validitet för att bedöma hänthet. Enligt Graham 

och Cleveland (10) hade samtliga frågor i mätinstrumentet samma betydelse för häntheten, 

men utifrån det perspektiv författarna i denna studie bör t.ex. deltagarnas skrivhand ha större 

betydelse än t.ex. den hand deltagaren använder för att kasta en boll. Vid uppföljning av 

denna studie rekommenderar författarna att ett eget instrument utformas för att gradera 

vänsterhäntheten samt ett tillägg av frågan; “I hur stor grad upplever du dig vänsterhänt” där 

deltagarna själva får skatta sin vänsterhänthet på en skala från 1-10.  

Trots att enkäten vände sig till vänsterhänta var 32% av de svarande antingen ambidextra eller 

högerhänta enligt det mätinstrument som användes i studien (bilaga 2). 18% var ambidextra, 

och dessa inkluderades i studien. Detta gjorde att resultatet påverkades, jämfört om endast 

vänsterhänta individer inkluderats. Problemet med att endast inkludera de vänsterhänta 

personerna bland deltagarna var dock att populationen som undersöktes skulle ha blivit 

betydligt mindre och därmed gett studien en lägre reliabilitet. Det hade varit intressant att veta 

hur deltagarna själva definierade sin hänthet och om deras uppfattning skiljer sig från den 

bedömning som gjordes med hjälp av mätinstrumentet i studien (bilaga 2).  

Författarnas önskemål 

Författarna valde att använda sig av en grupp på Facebook som i huvudsak används av 

studenter, och därigenom besvarades enkäten i huvudsak av en något yngre grupp människor. 

För att verkligen kunna nyttja Facebooks förmåga att nå ut till den breda massan, så önskar 

författarna att enkäten även delats och spridits via forum på Facebook där mer personer av en 
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högre ålder är aktiva. Det är att föredra att kontakta olika administratörer på olika sidor, där 

olika yrkesgrupper och åldrar håller till. 

Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant att studera vid ett senare tillfälle är huruvida 

vänsterhänta individer uppfattar sin omgivning olika beroende på var i Sverige de gick i 

grundskola och var i Sverige de bor nu, då de resurser som behövs, både gällande materiel 

och pedagogik i undervisningen, kan skilja sig mellan olika orter. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om vänsterhänta personer från olika åldersgrupper upplever denna 

geografiska skillnad olika. 

I enkäten är mer specifika frågor att föredra, bland annat frågan om deltagarnas val av yrke 

och fritidsintresse påverkats av deras vänsterhänthet (fråga 23, bilaga 3), vari det är omöjligt 

att avgöra om det är just yrkesvalet eller fritidsintresset som påverkats. Fördelaktigt kan denna 

fråga delas upp i två delar - en som behandlar huruvida vänsterhäntheten har påverkat valet av 

yrke och en som behandlar huruvida vänsterhäntheten har påverkat valet av fritidsintresse. 

Frågan om huruvida yrke eller fritidsintresse påverkas av vänsterhäntheten (fråga 24, bilaga 3) 

skulle även den kunna delas in i två frågor där den ena behandlar huruvida yrket påverkas och 

den andra behandlar huruvida fritidsintresset påverkas. Även här gör frågans formulering att 

det inte går att avgöra vad det är som påverkas, inte heller vad som påverkas mest. 

Frågan om hur vänsterhäntheten påverkar det dagliga livet skulle även den kunna delas upp i 

två frågor där den ena frågan berör hur vänsterhäntheten påverkar utförandet av deltagarens 

yrke och den andra frågan berör hur vänsterhäntheten påverkar utförandet av fritidsintressen.  

De två frågorna om vad deltagarnas huvudsakliga sysselsättning, respektive huvudsakliga 

fritidssysselsättning är idag (fråga 20-21, bilaga 3), skulle kunna ersättas med två frågor om 

deltagarnas huvudsakliga sysselsättning, respektive huvudsakliga fritidssysselsättning, är 

aktiv eller stillasittande. 

På frågan vad deltagarna trodde en eventuell skillnad mellan upplevd stelhet under 

grundskolan och idag kan bero på (fråga 19, bilaga 3) avgav en deltagare att hen inte förstod 

frågan, därför reflekterade författarna över hur frågan hade kunnat formuleras på ett tydligare 

sätt. Ett alternativt utformande av frågan skulle kunna vara ”Om du känner dig mer eller 

mindre stel idag i nacke, skuldror och axlar än i grundskolan, vad tror du att det kan bero 

på?”. 
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Resultatdiskussion 

1. Bakgrundsbeskrivning av deltagarna 

Studier (7) visar att könsfördelningen av den vänsterhänta populationen består av en något 

större andel män än kvinnor. I den aktuella studien är det dock en något större andel kvinnor 

än män som har besvarat enkäten och det innebär att resultatet kanske ej helt representerar 

populationens upplevelse helt korrekt. 

2. Hur upplevs anpassningen av den fysiska miljön idag? 

Under grundskolan Åk 1-3, hade de flesta deltagarna mellan 2-3 vänsterhänta personer i 

klassen men en stor andel saknade även andra vänsterhänta i sin klass. Idag saknar dock de 

flesta andra vänsterhänta personer i sin närmsta krets, i övrigt föll svaren inom ramarna för 

mellan 1-6 vänsterhänta personer inom den närmsta kretsen. Detta skulle dock ha varit 

intressantare att diskutera om det även funnits en fråga på hur många personer deltagarna 

räknade till sin närmsta krets (figur 2.3). Men det hade även varit intressant att se hur många 

vänsterhänta personer deltagarna hade i sin närmsta krets under grundskolan samt hur många 

vänsterhänta de har på sin arbetsplats/studieplats idag för att kunna dra några slutsatser av 

deltagarnas svar på dessa frågor.  

Vänsterhäntheten verkar, enlig de flesta deltagarna, inte påverka tillvaron i någon större 

utsträckning varken åt det bättre eller åt det sämre. Detta skulle kunna bero på att 

populationen är relativt ung och att till exempel belastningsrelaterade besvär tar tid att 

utveckla (17, 24). Det kan även bero på att deltagarna helt enkelt inte påverkas nämnvärt av 

deras hänthet, men även att en andel av deltagarna är ambidextra personer. Dock visar frågan 

huruvida deltagarna upplever eller upplevde besvär från nacke, axlar eller skuldror att det 

finns en viss ökning över tid. Denna ökning behöver dock inte ha en korrelation till 

deltagarnas vänsterhänthet. 

3. Hur upplevdes anpassningen av den fysiska miljön i grundskolan? 

Tabell 3.1 visar att den fysiska omgivningen och arbetsmaterial i grundskolan verkade vara 

anpassad i större utsträckning än undervisning av aktiviteter, detta tyder på att en 

fysioterapeut i skolan skulle kunna vara till stöd, både för lärare och elevers skull.  

  

Muskuloskeletala riskfaktorer hos barn skulle kunna göra individen mer mottaglig för 

muskuloskeletala besvär i vuxen ålder (17, 24). Detta är dock inget som tydligt kunnat ses i 

vår studie där deltagarna generellt inte upplevt anmärkningsvärt stora besvär, utifrån de frågor 
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som ställdes i enkäten. Det finns ett behov av fler studier för att avgöra hur obekväma 

positioner och kompensatoriska strategier bidrar till muskuloskeletala besvär i vuxen ålder 

(17). 

4. Vilken betydelse har vänsterhäntheten för yrke och intressen? 

Större andelen av de svarande är studenter och kan påverka huruvida deras vänsterhänthet 

påverkar utförandet av deras huvudsakliga aktivitet. Yrken såsom kirurg, tandläkare och andra 

tekniskt och finmotorik krävande yrken påverkas i större utsträckning av vänsterhänheten och 

bristande anpassning av densamma (13). 

5. Vilka faktorer inverkar för stelhet i nacke- axlar och skuldror i grundskolan och 

idag? 

Deltagarna hade en liten tendens till mer besvär i nacke, skuldra och axlar idag jämfört med 

under grundskolan. Detta kan bero på den miljö deltagarna befinner och befann sig i till 

vardags samt den ergonomi de har. Hur mycket träning de utför samt hur många timmar 

stillasittande de har per dag. Deltagarna svarade även med en större spridning på frågan, när 

det gällde belastningsrelaterade besvär, idag jämfört med grundskolan. Att svaren ser ut på det 

här viset kan bero på att deltagarna idag har en större variation när det gäller huvudsaklig 

sysselsättning och huvudsaklig fritidssysselsättning än vad de troligen hade under 

grundskolan. 

Den person som angav att hen inte hade några problem på grund av sin vänsterhänthet belyser 

en faktor som är viktigt att ta i beaktande. Om deltagarna har besvär från till exempel nacke, 

skuldror eller axlar, finns det en möjlighet att detta inte beror på vänsterhäntheten eller att det 

inte endast beror på deras vänsterhänthet. En persons totala rörelse påverkas av multipla 

ledrörelser och muskelaktiviteter samt neurologisk integrering, men rörelse förekommer även 

i ett kontinuum från mikroskopisk nivå till samhällsnivå (25). Andra faktorer som kan 

påverka är till exempel deltagarens ergonomi oberoende av hens hänthet samt den miljö hen 

befinner sig i. Deltagaren som angav att hen mest använder sig av dator och tangentbord, dvs 

skriver inte så mycket för hand, och upplever att hens problem snarare beror på dålig hållning 

än hens vänsterhänthet visar på att de belastningsrelaterade problem som deltagarna upplever 

inte behöver bero på deras vänsterhänthet. Men det kan även innebära att deltagarna inte har 

reflekterat huruvida deras vänsterhänthet kan ha ett samband eller inte till deras besvär. 

Mindre skrivande för hand och mer skrivande på dator innebär även en annan belastning på 

kroppen. En annan av deltagarna anger även att hen”skriver mest på dator” och det innebär 

andra ergonomiska utmaningar än handskrivande gör. Vid datorskrivande utsätts kroppen för 
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en mer bilateral belastning jämfört den unilaterala belastningen som den får vid 

handskrivande. 

 

Det ökade datoranvändandet i alla delar av barns liv idag skulle kunna bidra till besvär med 

hållning och därtill associerade muskuloskeletala besvär (17), detta är intressant då ett några 

deltagare i vår studie har angett att de idag skriver mer på dator än för hand. Det skulle därför 

vara relevant att undersöka i vilken grad teknikutvecklingen underlättar för vänsterhänta 

personer vägt mot de eventuella risker som finns med ett ökat datoranvändande. Dessutom 

kan anpassade möbler i klassrummen bidra till bättre sittställningar och reducera 

muskuloskeletala besvär hos eleverna vilket även leder till en generellt förbättrad akademisk 

prestation (18). En fysioterapeut i skolan skulle kunna vara behjälplig med att anpassa 

ergonomin åt eleverna för att arbeta preventivt mot muskuloskeletala besvär till följd av icke 

optimala sittställningar. 

 

En av strategierna som angetts för att påverka belastning på nacke, skuldror och axlar är att 

”försöka att inte titta ner i bordet för länge, ta pauser och försöka röra på mig”. Att titta ner i 

bordet för nacken i flektion och tvingar nackmusklerna att arbeta mer än de behöver i neutral 

position (17, 24). Detta leder till mer påfrestning för nackens strukturer såsom leder, diskar, 

muskler och ligament (17, 24). Genom att undvika att titta ner så mycket i bordet och ta 

pauser samt röra på sig underlättar personen i fråga att utveckla besvär relaterat till detta eller 

åtminstone göra att de blir mindre påtagliga (17, 24). Även för axlar, skuldror och rygg är 

dessa strategier bra. 
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Klinisk reflektion  

Som fysioteapeut ska du ha ett biopsykosocialt perspektiv där du ser patienten i sitt 

sammanhang. Arbetsplatsen, fritiden, hemmet och samhället är alla ställen där människan 

verkar och utvecklas. Genom att ergonomiskt anpassa arbetsplatsen, oavsett om det är inom 

skolverksamhet eller utanför, får detta personen att känna sig inkluderad och sedd. Att de 

flesta arbetsplatser är anpassade till majoriteten, det vill säga högerhänta, innebär även en 

ergonomiskt anpassad arbetsplats för en vänsterhänt som en icke optimal fysisk miljö. 

Därmed är det viktigt att som fysioterapeut bli medveten om detta och även underlätta för 

vänsterhänta patienter i framtiden, genom att tillgodose dem med anpassade redskap och 

material men också att väcka deras inre resurser genom att hitta rörelsebeteenden och 

rörelsemönster som underlättar deras vardag. På så vis är även rörelse en ergonomisk åtgärd 

som vi fysioterapeuter kan bistå med.  

Konklusion 

Sammantaget tyder studien på att den fysiska miljön har mindre betydelse än vi först antagit. 

Istället framkom faktorer såsom anpassning av undervisning och pedagogik som 

betydelsefulla, likaså att skiftande situationer i det dagliga livet är viktiga att beakta. Här kan 

fysioterapeuter hjälpa individer med strategier och hjälpmedel för att hantera  de delar i sin 

miljö som inte går att anpassa, utöver detta kan fysioterapeuter vara behjälpliga i att utveckla 

pedagogiken i skolan för att underlätta för vänsterhänta elever. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två fysioterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) som skriver vårt 

examensarbete om vänsterhänta personers upplevelse av den yttre miljön i grundskolan och 

idag. Vi skulle uppskatta om ni ville svara på vår enkät, och ni får gärna dela den vidare!  
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Bilaga 2 
Mätmetod; Grad av vänsterhänthet 

Vilken hand använder individen för att skriva? 

Vänster, Höger 

Vilken hand använder individen för att borsta tänderna? 

Vänster, Höger 

Vilken hand använder individen för att sudda med? 

Vänster, Höger 

Vilken hand använder individen för att kasta boll? 

Vänster, Höger 

 

Antal svar  

2 av 4 svar; Vänster hand = Ambidexter 

3-4 svar; Vänster hand = Vänsterhänt  
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Bilaga 3 
Enkätfrågorna 

 

1. Vad har Du för könsidentitet? 

Kvinna, Man, Annat (Endast ett svarsalternativ) 

 

2. Mellan vilka år gick Du grundskolan årskurs 1-3? 

1970-1983, 1983-1996, 1996-2009 (Endast ett svarsalternativ) 

 

3. Vilken hand använder Du för att skriva? 

Höger, Vänster (Endast ett svarsalternativ) 

 

4. Vilken hand använder Du för att borsta tänderna? 

Höger, Vänster (Endast ett svarsalternativ) 

 

5. Vilken hand använder Du för att sudda med? 

Höger, Vänster (Endast ett svarsalternativ) 

 

6. Vilken hand använder Du för att kasta boll? 

Höger, Vänster (Endast ett svarsalternativ) 

 

7. I Vilken situation märker Du som mest av din vänsterhänthet? 

Arbetssituation, studiesituation, musikintrument, träningssituation, offentliga platser, 

hemmiljö,  

jag märker inte av det (Endast ett svarsalternativ) 

 

8. I hur stor utsträckning var den fysiska omgivningen och arbetsmaterial i grundskolan 

anpassad till Din vänsterhänthet? Skalfråga 1-10 där 1= I minsta möjliga utsträckning, 10= I 

största möjliga utsträckning 

 

9. Var något av följande anpassat till Din vänsterhänthet? 

Saxar, pennor, slöjdredskap, din placering i klassrummet, föremåls placering i klassrummet, 

ingen anpassning, vet ej (Flera svarsalternativ) 

 

10. Hur många vänsterhänta personer gick i din klass under grundskolan inklusive Dig själv? 

(Fritextsvar) 

 

11. Vilket skolämne utmanade Din vänsterhänthet mest? 

Matematik, andra teoretiska ämnen, skrivteknik, idrott, syslöjd, träslöjd, musik, bild, inget av 

ovanstående (Endast ett svarsalternativ) 

 

12. I hur stor utsträckning anpassades undervisningen av aktiviteter i grundskolan utifrån din 

vänsterhänthet? Skalfråga 1-10 där 1= Inte alls, 10= I mycket stor utsträckning 

 

13. Om Du fick undervisningen anpassad, vilka aktiviteter anpassades till Din vänsterhänthet? 

(Fritextsvar) 

 

14. Hur bör anpassningen till vänsterhänthet se ut i grundskolan? Nämn de tre viktigaste 

faktorerna enligt dig! 

(Fritextsvar) 



38 

 

 

15. I hur stor utsträckning kände Du Dig stel i nacke, skuldror och axlar p.g.a. Din skrivteknik 

i grundskolan? 

Skalfråga 1-10 där 1= Inte alls, 10= I mycket stor utsträckning 

 

16. Vilka strategier hade Du då för att minska belastningen på nacke, skuldror och axlar? 

(Fritextsvar) 

 

17. I hur stor utsträckning känner Du Dig stel i nacke, skuldror och axlar p.g.a. Din 

skrivteknik idag? Skalfråga 1-10 där 1= Inte alls, 10= I mycket stor utsträckning 

 

18. Vilka strategier har du idag för att minska belastningen på nacke, skuldror och axlar?  

(Fritextsvar) 

 

19. Om svaret på fråga 15 och 17 skiljer sig åt, vad tror Du att det beror på? 

(Fritextsvar) 

 

20. Vad är Din huvudsakliga sysselsättning idag? 

(Fritextsvar) 

 

21. Vad är Din huvudsakliga fritidssysselsättning idag? 

(Fritextsvar) 

 

22. Hur mycket märker Du idag av Din vänsterhänthet i det dagliga livet? 

Skalfråga 1-10 där 1= Inte alls, 10= I mycket stor utsträckning 

 

23. I hur stor utsträckning har Ditt val av yrke och intressen påverkats av Din vänsterhänthet? 

Skalfråga 1-10 där 1= Inte alls, 10= I mycket stor utsträckning 

 

24. I hur stor utsträckning påverkas utförandet av Ditt yrke och Dina intressen av Din 

vänsterhänthet? Skalfråga 1-10 där 1= Inte alls, 10= I mycket stor utsträckning 

 

25. I vilken utsträckning känner Du Dig begränsad av Din vänsterhänthet? 

Skalfråga 1-10 där 1= Inte alls, 10= I mycket stor utsträckning 

 

26. I vilken utsträckning underlättar Din vänsterhänthet för Dig? 

Skalfråga 1-10 där 1= Inte alls, 10= I mycket stor utsträckning 

 

27. Hur många vänsterhänta personer finns idag i Din närmaste krets inklusive Dig själv?  

(Fritextsvar) 

 

Är Du intresserad av att få resultatet av studien skickad till Dig? Vänligen fyll i Din 

mailadress 

(Fritextsvar) 
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Tack! 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Agneta Larsson, Universitetslektor på Luleå Tekniska Universitet, 

för hennes stöd och goda råd genom hela processen. Vi vill även tacka våra opponenter Anton 

Brynolfsson och Rasmus von Schoultz för deras omtänksamma bemötande och oppositioner under 

processens gång, som har lett arbetet framåt. Vi vill tacka vår examinator Sari-Anne Wiklund-

Axelsson, Universitetslektor på Luleå Tekniska Universitet, för hennes brinnande engagemang för vårt 

examensarbete. Slutligen vill vi även rikta ett särskilt tack till vår lärare Irene Vikman, 

Universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet i vetenskaplig metod, som innan arbetets början har 

gett oss en stadig grund och fortsättningsvis inspirerat oss. 


