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Sammanfattning 
Bakgrund: Det är viktigt att ha uppdaterade åldersnormer för tester som Box & Block Test. Idag är 

åldersnormer för Box & Block Test föråldrade och bör därför uppdateras. Syfte: Att ta fram ålders-

normer gällande handfunktionen med Box & Block Test hos barn i åldrarna 11-14 år och utforska 

skillnaden mellan åldersgrupperna. Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie, data samlades 

in med Box & Block Test genom att besöka grundskolor i Örebro kommun samt en kyrklig barn-

grupp. Barn mellan 11-13 år deltog i studien, endast två tolvåringar deltog i studien. Inga 14 åringar 

rekryterades till studien. Resultat: Normerna för Box & Block Test är 61,76 klossar/minut med do-

minant hand och 57,71 klossar/minut med icke-dominant hand för 11 åringarna och 63,43 klos-

sar/minut med dominant hand och 59,93 klossar/minut med icke-dominant hand för 13 åringarna. 

Studien har 4 frågeställningar. Resultat visar att det inte fanns någon signifikant skillnad i hand-

funktion mellan åldersgrupperna 11 och 13 (p=0,479 p=0,311) inte heller mellan flickor och pojkar 

(p=0,064 p=0,299). Det fanns en signifikant skillnad i handfunktion mellan den dominanta och den 

icke-dominanta handen (p=0,000 p=0,000 p=0,004). I jämförelse av starthand mellan den domi-

nanta och icke-dominanta handen för högerhänta barn visar resultatet att det fanns en signifikant 

skillnad mellan den dominanta och icke-dominanta handen (p=0,013 p=0,000). Gruppen med väns-

ter starthand hade en lägre spridning än gruppen med höger starthand. Slutsats: Resultatet tillför 

normvärden som i en handfunktionsutredning med Box & Block Test kan appliceras i praxis av ar-

betsterapeuter i Sverige. I praxis bör arbetsterapeuter som använder Box & Block Test komplettera 

sin utredning med andra handfunktionstester i syfte att få en helhetsbedömning av handfunktionen. 

Ytterligare forskning i åldrarna 11 och 13 år behövs för att möjliggöra en generalisering av resulta-

ten till en större population. Vidare forskning behövs för att ta fram åldersnormer för Box & Block 

Test hos barn och ungdomar i åldrarna 12, 14-19 år. 

 

Nyckelord: Barn, Hand, Bedömning, Arbetsterapi.  
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1. Bakgrund 
1.1. Hälsa och handfunktion ur ett aktivitetsperspektiv 

Aktivitet är en viktig faktor för välbefinnande och ett hälsosamt liv, vilket har framgått i ett antal 

forskningsstudier. Det är framförallt arbetsterapeutisk forskning som konstaterat att aktivitet är en 

central faktor för att uppnå hälsa (1). Enligt den arbetsterapeutiska modellen Model of Human 

Occupation (MOHO) har människan ett stort behov av aktivitet som omfattar kontexterna tid, rum, 

samhälle samt kultur och skänker människan mening. Människan får en social tillhörighet genom 

aktivitet (2) och att vara delaktig i aktiviteter är viktigt för människans välbefinnande (3). Männi-

skan är en aktiv varelse i grunden, element som påverkar människan och därmed aktivitetsutföran-

det är viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet (2). Aktivitet kan delas in i tre övergripande 

kategorier 1) Aktivitet i dagliga livet (ADL) som omfattar de aktiviteter som utförs varje dag, så 

som att äta, tvätta sig och ta hand om hushållet 2) Produktivitet omfattar både betalda och obetalda 

aktiviteter så som arbete, träning och studier 3) Lek omfattar frivilliga aktiviteter som vi utför i 

syfte att underhålla oss själva så som spel, resande och andra förströelser (2). 

 

Det är en grundläggande arbetsterapeutisk princip att använda aktivitet som ett redskap för att 

uppnå hälsa, d.v.s. aktivitet används som ett terapeutiskt medel (4). För att en aktivitet ska upplevas 

som terapeutisk måste den vara meningsfull och anpassad för individen. De subjektiva upplevel-

serna om meningsfullhet, tillfredsställelse och upplevelse av värde har en inverkan på det terapeu-

tiska utfallet (1). Den terapeutiska effekten som en aktivitet kan ge upphov till uteblir om en individ 

inte har den fysiska eller mentala utförandekapaciteten som krävs (2). 

 

I många former av aktiviteter används händerna ofta, för både ADL, produktivitet och lek är hän-

derna centrala för flera aktivitetsutföranden (2). Behovet av välfungerande händer gör sig påmind i 

alla typer av aktiviteter och vardagliga situationer (5). Handfunktionen kan delas in i de olika områ-

dena sträcka, greppa, bära, viljemässigt släppa taget, manipulera föremål i handen samt bilateral 

handfunktion (6). Beroende på vilken handfunktion som är nedsatt ser begränsningen i vardagen 

olika ut (6). Oavsett vilken typ av handfunktionsnedsättning en person har är de ofta synliga och or-

sakar svårigheter i vardagen. Bara så enkla och vardagliga rörelser som att gestikulera, skaka nå-

gons hand eller vinka kan gå förlorade vid nedsatt handfunktion (5). 

 

1.2. Arbetsterapi för barn med handfunktionsnedsättning 

Nedsättningar av handfunktionen kan både vara medfödda eller till följd av trauma. Medfödda ned-

sättningar som påverkar dagliga aktiviteter förekommer hos barn med cerebral pares, då dessa barn 

drabbas av rörelsenedsättningar (7). Barn med utvecklingsstörning kan ha koordinationssvårigheter 

som påverkar handfunktionen (8). Barn med ryggmärgsbråck beroende på var missbildningen är lo-

kaliserad samt barn med neuromuskulära sjukdomar kan drabbas av nedsatt handfunktion (9). Hän-

der tar in sensorisk information när de rör, bär och manipulerar saker i omgivningen. Ett barn med 

nedsatt handfunktion kan inte fullt ut ta in sensorisk information, de kan därför inte heller känna av 

den effekt hon eller han har på sin omgivning i samma utsträckning som ett typiskt utvecklat barn 

(6). Att vara typisk utvecklad innebär en avsaknad av en utvecklingsstörning eller något tillstånd 

(18). 

  

Barn med nedsatt funktion, exempelvis handfunktionsnedsättning, kan söka hjälp hos exempelvis 

barnhabiliteringen. Barnhabiliteringen är en resurs där målet är att öka självständigheten och delak-

tigheten hos barn. Barnets delaktighet i olika sammanhang i vardagen är värdefullt för barnets ut-

veckling. Delaktigheten är även värdefull för barnets självrespekt, hälsa och värdighet. Det är vik-

tigt att barn får möjlighet att vara självständiga i vardagen för att uppnå delaktighet (3). Barns ut-

veckling och delaktighet i vardagen är i högsta grad beroende av aktivitet och den subjektiva upple-

velsen av aktiviteten, i synnerhet lek som skänker glädje är betydelsefullt för barns utveckling (1). 

Leken är ett viktigt redskap under barns uppväxt som möjliggör en positiv utveckling och ligger till 

grund för barns senare förmågor (10). 
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Arbetsterapeuter utgår från en arbetsterapiprocess för att få stöd och struktur (11). I en arbetsterapi-

process används en teoretisk referensram för att vägleda arbetsterapeuten i den kliniska tillämp-

ningen (12). I utredningen kartläggs problemområden genom exempelvis observation av menings-

fulla aktiviteter. Bedömningen ska vara anpassad efter barnets ålder och sker ofta genom observat-

ion i lek. I utredningen utförs även aktivitetsanalyser över aktivitetsutförandet där arbetsterapeuten 

analyserar styrkor och svagheter hos barnet (3). Efter utredningen gör arbetsterapeuten en hand-

lingsplan tillsammans med barnet, vårdnadshavare och eventuellt skolan. Tillsammans sätter de upp 

långsiktiga och kortsiktiga mål utifrån utredningen. Interventionerna som arbetsterapeuten tillämpar 

ska leda till att målen uppnås, interventionerna kan antingen vara bibehållande, rehabiliterande eller 

kompensatoriska (13). Arbetsterapeuter inom barnhabiliteringen använder ofta specifik färdighets-

träning för att öka handens funktion hos barn med handfunktionsnedsättning. Specifik färdighetsträ-

ning kan bestå i att exempelvis klippa och rita. Arbetsterapeuter ansvarar även för att barn med de-

formiteter och felställningar i händerna ska få möjlighet till en skena eller ortos (3).  I utvärderingen 

av interventionen ska arbetsterapeuten bedöma om målen har uppfyllts, det är viktigt att använda 

samma bedömningsinstrument som i utredningen för att få ett mätbart resultat. Till sist ska en hand-

lingsplan för vidare terapi utformas (13). Arbetsterapeuten ska ha ett genomgående aktivitetsper-

spektiv och ta hänsyn till individen, omgivningen och aktiviteten (3). 

 

1.3. Bedömning av handfunktion 

Arbetsterapeuter gör bedömningar av barns handfunktion om det finns tecken som tyder på att ned-

sättningen påverkar dagliga aktivitetsutföranden (6). För att mäta den individuella funktionsnivån i 

handen hos klienter använder sig arbetsterapeuter av reliabla mätinstrument (14). Det finns flera sätt 

att mäta handfunktionen men inte ett enskilt test som kan mäta alla typer av nedsättningar i handen. 

Inget handfunktionstest kan mäta ADL, vilket innebär att handfunktionstesten inte kan utesluta en 

ADL-bedömning (5). 

 

Handfunktionstest identifierar orsaken till nedsatt aktivitetsutförande genom att undersöka hand-

funktionens olika områden som exempelvis att sträcka och greppa (6). I Purdue Pegboard Test gör 

en arbetsterapeut en bedömning av finmotoriken genom att testpersonen plockar upp, manipulerar 

och placerar små pinnar i hål med hastighet och precision. Ett annat test som påminner om Purdue 

Pegboard Test är Nine-Hole Peg Test som också mäter finmotoriken, det är ett test som tar kort tid 

att utföra. I testet ska nio små pinnar placeras i hål och sedan plockas bort igen (5). Jebsen-Taylor 

Test för handfunktion är ett test som mäter grepp, styrka i pincettgreppet och lyft av små föremål (6, 

15). Ett test som mäter rörelsemönster och handfunktion hos barn med cerebral pares är QUEST, 

Quality of upper Extremity Skills Test. Testet består av en bedömning av tunga lyft, rörelsemönstret 

och reaktionen till att ta emot sig vid obalans (16). Box & Block Test utformades i syftet att mäta 

utförandefärdigheten av handfunktion hos vuxna med cerebral pares, testet har sedan förenklats för 

att passa alla med svår koordinationsnedsättningar till följd av handfunktionsnedsättning (14). Box 

& Block Test är ett snabbtest som vanligtvis används inom den kliniska verksamheten (5). I Box & 

Block Test ska klossar flyttas från en låda till en annan. Testet utförs två gånger med en hand i 

taget, en gång med den dominanta handen och en gång med den icke-dominanta handen. Antalet 

klossar som testpersonen hinner flytta under en minut avgör poängen. För personer med handprotes 

kan Box & Block test modifieras till en enklare version med färre klossar och där klossarna är pla-

cerade i fyra rader för att lättare plockas upp (17). Arbetsterapeuten som administrerar testet ska 

följa ett standardiserat tillvägagångssätt som innebär att testpersonerna får lika förutsättningar för 

utförandet, det gäller både i den modifierade och den ursprungliga versionen av testet (5). 

 

Det är arbetsterapeuten som avgör om ett test är användbart för en klient (5) samt om testet mäter 

det som arbetsterapeuten vill mäta hos klienten. Ett test ska mäta det den är utformad för att mäta 

och inget annat för att få god validitet. När ett test utformas måste en standard för hur man ska an-
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vända testet fastställas, för att få en god validitet vid testtillfället är det viktigt att alla som admini-

strerar testet utgår från det fastställda referenserna (18).  Handfunktionstesten bör vara standardise-

rade då ett standardiserat tillvägagångssätt ökar reliabiliteten i testet. Reliabiliteten beskriver hur 

konsekvent och stabilt ett testresultat är. Ett test har god reliabilitet när det utförs på två olika till-

fällen och under olika förhållanden men behåller låg variation mellan testtillfällena (18). 

 

Det är vanligt och önskvärt att bedömningsinstrument som Box & Block Test har relevanta norm-

värden i syfte att rättvist kunna jämföra utförandekapacitet hos jämngamla i en specifik population 

(18, 19). För en population kan normvärden ange det normala värdet för bedömningsinstrumentet. 

Fördelen med att välja ett bedömningsinstrument som har relevanta normvärden är att tolkningen av 

resultaten har stöd från information som framkommit i liknade situationer (20). Normvärden tas 

fram genom att utföra test på ett normativt urval som består av ett stort antal typiska utvecklade in-

divider. För att urvalet ska representera populationen inkluderas individer från olika geografiska, 

etniska och socioekonomiska bakgrunder (18). Det är viktigt att uppdatera normvärdena 

regelbundet då en förnyelse innebär nya normvärden som är aktuella för dagens samhälle (19). 

 

1.4. Problemområde 

Behovet av välfungerande händer är starkt kopplat till den arbetsterapeutiska professionen. Det är 

viktigt för en arbetsterapeut att bedöma aktivitetsförmåga och funktion för att kunna ge rätt insatser 

i form av hjälpmedel och övningar. En bristande handfunktion hindrar en person att utföra aktivite-

ter och fungera i vardagliga situationer.  

 

Idag finns det några äldre studier som har undersökt normvärden för Box & Block Test, studierna är 

riktat sig mot såväl barn, ungdomar och vuxna (14, 19, 21). På 80-talet kunde man se att de norm-

värdena som togs fram på 60-talet hade förändrats (14). En studie från Kanada publicerats i ämnet 

år 1985, i den deltog barn och ungdomar i åldrarna 6-19 (21). En förnyelse av normerna utfördes i 

USA år 2013 med barn i åldrarna 3-10 (19). Det är därför relevant att förnya normvärdena för barn 

och ungdomar i åldrarna 11-19 för att kontrollera om det har skett en förändring under de senaste 30 

åren (14). Med den här studien vill vi fylla en del av kunskapsluckan som finns angående normvär-

den för Box & Block Test genom att genomföra en studie med typiskt utvecklade barn i åldrarna 

11-14 år. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Att ta fram åldersnormer gällande handfunktionen med Box & Block Test hos barn i åldrarna 11-14 

år och utforska skillnaden mellan åldersgrupperna. 

 

Frågeställningarna är följande: 

1. Finns det en skillnad i medelvärdet mellan åldersgrupperna 11 och 13 i handfunktion? 

2. Finns det en skillnad i medelvärdet mellan flickors och pojkars handfunktion? 

3. Finns det en skillnad i medelvärdet mellan den dominanta och den icke-dominanta handen i 

handfunktion? 

4. Finns det en skillnad i medelvärdet hos högerhänta barn som börjar testet med höger hand 

jämfört med vänster hand i antal klossar? 

  

3. Metod 
Designen för den här studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. 

  

3.1. Urval 

Studiens inklusionskriterier bestod av att deltagarna skulle vara mellan 11-14 år samt vara typiskt 

utvecklade. Både höger- och vänsterhänta barn inkluderades i studien. Deltagare som inkluderades 

fick inte ha någon form av skada som begränsade handfunktionen under testtillfället.  
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Det var fördelaktigt i en kvantitativ studie att ha ett stort antal deltagare för att öka tillförlitligheten i 

resultaten (22). Inför studien fanns en strävan att få tag på 80 deltagare, och i varje åldersgrupp, 

d.v.s. åldrarna 11-14 eftersträvades 20 deltagare. För att urvalet skulle vara representativt gentemot 

populationen som undersöks borde antalet deltagare i de olika åldersgrupperna samt antalet flickor 

och pojkar i åldersgrupperna vara jämnt fördelade (20). 

  

I studien användes två urvalsmetoder, först användes ett bekvämlighetsurval där personer som var 

mest tillgängliga och troliga att ge den information som söktes kontaktades (20). Tre grundskolor i 

Örebro kommun valdes ut för att de var lokaliserade i olika delar av kommunen samt för att de var 

större skolor med flera parallellklasser i både mellan- och högstadium. Rektorerna på skolorna kon-

taktades via mail, efter fem arbetsdagar kontaktades de via telefon om mailet inte hade besvarats. 

Samtliga skolor som kontaktades genom bekvämlighetsurvalet tackade nej på frågan att delta i stu-

dien. Ett nytt tillvägagångssätt valdes och en blockrandomisering utfördes för att få tag i skolor där 

deltagare kunde rekryteras. En blockrandomisering är vanligt vid experimentella studier och multi-

centerstudier där studien utförs på olika orter. En blockrandomisering innebär att urvalet slumpas i 

block, i detta fall skolklasserna (23). Blockrandomisering utfördes genom lottdragning av skolor i 

Örebro kommun som hade klasser med typiskt utvecklade elever i både mellan- och högstadium. 

Genom lottdragningen sammanställdes en lista över vilken ordning skolorna skulle kontaktas. De 

tre skolor som kontaktades genom bekvämlighetsurvalet exkluderades från lottdragningen. De sko-

lor som var med i randomiseringen fick på så vis samma förutsättning till att bli utvalda. Rektorerna 

på skolorna blev tillfrågade via mail en i taget, efter fem arbetsdagar vid uteblivet svar kontaktades 

rektorerna via telefon. Efter ett svar på förfrågan kontaktades nästa skola på listan, detta fortsatte 

fram till att tre olika skolor hade tackat ja till att delta i studien. I mailet till rektorerna bifogades ett 

informationsbrev och en samtyckesblankett som rektorn vidarebefogade till klassföreståndaren om 

de tackade ja till att delta i studien. 

 

Sammanlagt kontaktades mellan- och högstadium på sju skolor. Tre rektorer tackade ja och vidare-

befogade förfrågan till klassföreståndare. Fem klassföreståndare kontaktades varav tre tackade ja, 

de tre klassföreståndare som tackade ja var från olika skolor i Örebro kommun. Klassföreståndarna 

mailade ett informationsbrev och en samtyckesblakett till samtliga vårdnadshavare i klasserna vilka 

var riktade till både barnen och barnens vårdnadshavare. 

 

På grund av svårigheter att få tag i skolor som var villiga att rekrytera deltagare till studien kontak-

tades även en kyrklig barngrupp. Ett mail skickades till en barngruppsledare som sedan vidarebefo-

gade informationsbrev och samtyckesblankett till vårdnadshavare till alla barnen i barngruppen som 

var i åldrarna 11-14 år.  

 

3.2. Förberedelse för datainsamling 

Då testet är standardiserat fanns redan en manual i en äldre artikel skriven på engelska som beskri-

ver tillvägagångssättet (21). Manualen översattes och moderniserades (bilaga 1), den säkerställde att 

samtliga barn som deltog fick samma förutsättningar, instruktioner och samma möjligheter till att 

ställa frågor angående testet. Förberedelser för att få god kännedom om manualen och testets för-

lopp vidtogs innan datainsamlingen påbörjades. En god kännedom gav en förståelse för hur det kän-

des att vara både testperson och administratör för testet. Vid datainsamlingen var manualen väl in-

läst och fanns med som stöd. 

 

För att samla in och dokumentera den information som behövdes till analysen under testomgång-

arna utformades datainsamlingsblanketter som skrevs ut, en blankett representerade en deltagare 

(bilaga 2). På varje blankett skulle följande information fyllas i; barnets namn, ålder, om barnet är 

höger- eller vänsterhänt, vilken hand barnet börjar testet med samt hur många klossar barnet flyttar 

under en minut med höger respektive vänster hand. Under testomgångerna fanns Box & Block Test, 

ett tidtagarur, manualen, datainsamlingsblanketter samt penna och anteckningsblock på plats.  
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3.3. Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes på tre skolor och i en kyrka, i två skolor utfördes testet i en klass för 

årskurs fem och i den tredje skolan utfördes testet i två klasser för årskurs sju. I de två klasserna 

med årkurs fem fanns det 34 elvaåringar. I de två klasserna med årkurs sju fanns det 30 trettonå-

ringar. Från kyrkan deltog det en elvaåring, två tolvåringar och sju trettonåringar. Testomgångarna 

skedde i samband med skoldagen samt en barngruppträff. Miljön där testen utfördes var i rum där 

det fanns bord och stolar. Trots att testen utfördes på olika platser var rummen lika i det avseende 

att det fanns lite stimuli, bra ljus samt att rummen var avskilt från den resterande testgruppen. Box 

& Block Test placerades på bordet ungefär 5 cm från bordskanten för att barnets händer skulle få 

plats på bordet framför testet.   

 

Innan testet påbörjades presenterades syftet med studien i helklass och barnen ombads därefter att 

komma in till testrummet en i taget för att utföra testet. När barnen kom in till testrummet ombads 

de att sätta sig på stolen framför testet och sedan samlades information om barnet in; barnets namn, 

ålder och om barnet var höger- eller vänsterhänt. Innan testet utfördes säkerställdes att barnet satt i 

en bekväm position, d.v.s. att barnet satt med händerna på bordet (19, 21), med hakan ca 10 cm 

över skiljeväggen på testet (14) samt att stolen inte var för hög eller för låg så att underarmarna 

skulle kunde vila på bordet (19). Instruktioner gavs ut om hur testet utförs och vilken hand barnet 

skulle börja testet med. Testomgångarna såg olika ut på så vis att barnen fick olika instruktioner om 

att börja med den högra handen eller den vänstra handen. Barnen fick en provomgång på 15 sekun-

der innan testomgången på en minut utfördes, samma process utfördes sedan med den andra han-

den. Under testomgångarna uppmuntrades deltagarna att vara delaktiga och det gavs utrymme till 

att ställa frågor. Deltagarna fick själva räkna klossarna som de flyttat under de två testomgångarna. 

När testomgångarna var slut informerades deltagarna om sina resultat för båda höger- och vänster 

hand innan de tackades för sin medverkan. 

 

Det var 68 barn som tackade ja till att delta i studien, av dessa var det två barn som inte kunde delta 

på grund av sjukdom och två tolvåriga barn som inte presenteras i resultatdelen. De tolvåriga bar-

nens resultat redovisas i bilaga 3 (bilaga 3). 

 

 3.4. Analysmetod 

All insamlad data överfördes till statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences. 

Variablerna som samlades in under datainsamlingen överfördes till ett datablad. Dessa variabler var 

namn, ålder, kön, dominant hand, starthand samt antal klossar på dominant respektive ickedominant 

hand. Barnets namn ersattes av ett id-nummer när datan överfördes till databladet för att barnets 

identitet skulle hållas konfidentiellt. Data analyserades med deskriptiv statistik och ett parametiskt 

test, från denna analys utformades diagram och tabeller som redovisade resultaten. 

  

För att undersöka skillnader mellan kön och ålder utfördes ett t-test för oberoende grupper. För att 

undersöka skillnader mellan dominant och icke-dominant hand utfördes ett parat t-test. Signifikans-

nivån sattes på 0,05 vilket innebär att noll-hypotesen förkastas om p-värde är under 0,05. Om noll-

hypotesen förkastas finns det en signifikant skillnad mellan grupperna som analyseras (22). 

 

3.5. Forskningsetik 

Fyra grundläggande forskningsetiska principer beaktades under arbetets gång. Dessa principer var 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (22). Informat-

ionskravet innebär att ge information om studien, studiens syfte och ett frivilligt deltagande. Sam-

tyckeskravet innebär att deltagandet kan avbrytas när som helst utan att ge en förklaring och att ett 

samtycke ska inhämtas. Konfidentialitetskravet innebär att den data som samlas in under studien 

ska avidentifieras så att ingen deltagare kan identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att 

den data som samlas in inte får användas i något annat sammanhang än forskningens ändamål (22). 
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I den här studien tillgodosågs de olika kraven genom ett informationsbrev och en samtyckesblankett 

som skickades ut via mail till deltagarnas vårdnadshavare. Informationsbrevet innehöll information 

om studien, vad det innebar att delta i studien, information om att personuppgifter hanteras konfi-

dentiellt samt att deltagandet var frivilligt och att deltagarna kunde avbryta sin medverkan under 

studiens gång. Vid presentation i helklass informerades klassen om att det fortfarande var frivilligt 

att delta. 

  

4. Resultat 
Tabell 1 visar fördelningen av åldrar och kön av de totalt 64 barn som deltog. Tabellen visar även 

fördelningen av åldrar och dominant hand. Det var 54 högerhänta deltagare och 10 vänsterhänta 

deltagare. Från det totala urvalet var det lika många flickor och pojkar som var vänsterhänta, fem 

flickor och fem pojkar. Antalet högerhänta flickor var 29 och antalet högerhänta pojkarna var 25. 

 

Tabell 1: Deltagarnas fördelning av ålder, kön och dominant hand. 

Ålder N Flickor Pojkar Högerhänta Vänsterhänta 

11 34 22 12 27 7 

13 30 12 18 27 3 

Totalt 64 34 30 54 10 

 

4.1. Skillnader i medelvärdet mellan åldersgrupperna 11 och 13 år 

Det finns ingen signifikant skillnad i handfunktion mellan åldersgrupperna 11 och 13 (dominant 

hand p=0,479 och icke-dominant hand p=0,311). Elvaåringarnas medelvärde på den dominanta 

handen är 61,76 klossar/minut (SD=6,606) och trettonåringarnas medelvärde på den dominanta 

handen är 63,43 klossar/minut (SD=5,882). Elvaåringarnas medelvärde på den icke-dominanta han-

den är 57,71 klossar/minut (SD=5,972) och trettonåringarnas medelvärde på den icke-dominanta 

handen är 59,93 klossar/minut (SD=5,356). Resultatet visas i Figur 1. 

Figur 1: Åldersgruppernas resultat. 

 

4.2. Skillnader i medelvärdet mellan flickor och pojkar  
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Det inte finns någon signifikant skillnad i handfunktion mellan flickor och pojkar (dominant hand 

p=0,064 och icke-dominant hand p=0,299).  

 

Figur 2 visar att flickornas medelvärde med dominant hand och icke-dominant hand har en mindre 

spridning än pojkarnas medelvärde med dominant hand och icke-dominant hand.  

 

 
Figur 2: Resultat för flickor och pojkar. 

 

4.3. Skillnad i medelvärdet mellan den dominanta och den icke-dominanta handen 

I jämförelsen mellan den dominanta och den icke-dominanta handen framgick det att p-värdet var 

under 0,05 vilket innebär att det finns en signifikant skillnad i handfunktion mellan den dominanta 

och den icke-dominanta handen, både inom åldersgrupperna och inom det totala urvalet (total 

p=0,000, flickor p=0,000 och pojkar p=0,004). 

 

Tabell 2 visar testresultatets medelvärde samt standardavvikelse i respektive grupper. Trettonåring-

arna har generellt ett högre medelvärde än elvaåringarna. 

 

Tabell 2: Medelvärdet för åldersgrupperna. 

Ålder Totalt 
Dominant 
hand (SD) 

Totalt 
Icke-dominant 

hand (SD) 

Flickor  
Dominant 
hand (SD) 

Flickor Icke-
dominant 
hand (SD)  

Pojkar  
Dominant 
hand (SD) 

Pojkar  
Icke-dominant 

hand (SD) 

11 61,76 (6,606) 57,71 (5,972) 62,23 (5,748) 56,86 (5,488) 60,92 (8,163) 59,25 (6,744) 
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Ålder Totalt 
Dominant 
hand (SD) 

Totalt 
Icke-dominant 

hand (SD) 

Flickor  
Dominant 
hand (SD) 

Flickor Icke-
dominant 
hand (SD)  

Pojkar  
Dominant 
hand (SD) 

Pojkar  
Icke-dominant 

hand (SD) 

13 63,43 (5,882) 59,93 (5,356) 64,08 (4,852) 61,75 (5,101) 63,00 (6,580) 58,72 (5,312) 

 

4.4. Betydelse av starthand för högerhänta barn 

Det finns en signifikant skillnad mellan den dominanta och icke-dominanta handen för högerhänta 

barn som började testet med höger hand respektive vänster hand. Totalt 54 högerhänta deltagare 

varav 26 som startade testet med höger hand och 28 som startade med vänster hand. 

 

P-värdet visar 0,013 för högerhänta barn som började testet med höger hand och 0,000 för höger-

hänta barn som började testet med vänster hand. Trots att det finns en signifikant skillnad för båda 

grupperna med de olika starthänderna så finns det en viss skillnad i spridningen mellan dem. Grup-

pen med starthand vänster har en lägre spridning än gruppen med starthand höger, detta går att se i 

tabell 3. I tabellen går det även att se medelvärdet och standardavvikelsen för de båda grupperna. 

 

Tabell 3: Medelvärdet och spridningen för högerhänta deltagare. 

Starthand Medelvärde 
Dominant hand (SD) 

Medelvärde Icke-
dominant hand (SD) 

Spridning Dominant 
hand  

Spridning Icke-
dominant hand 

Höger 62,54 (7,101) 60,35 (6,945) 25 25 

Vänster 64,18 (4,563) 58,25 (4,204) 18 17 

 

5. Diskussion 
5.1. Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att ta fram åldersnormer gällande handfunktionen med Box & Block 

Test hos barn i åldrarna 11-14 år och utforska skillnader mellan åldersgrupperna.  

 

I resultatet för frågeställning 1 fanns det inte någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna. 

Skillnaden mellan de olika medelvärdena är endast 2-3 klossar/minut. I en jämförelse med en kana-

densisk studie från 1984 (14) kan man se att studiens medelvärden är lägre för åldersgupperna. Vi 

ser inte någon stor kulturell skillnad mellan de båda västerländska länderna Sverige och Kanada 

som skulle kunna förklara det lägre resultatet i den här studien. Möjligtvis skulle en förändring av 

vardagliga aktiviteter förklara resultatet, idag har vi en mer stillasittande vardag än tidigare vilket 

kan ha en negativ påverkan på de motoriska funktionerna hos deltagarna (24). 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i resultaten mellan flickor och pojkars medelvärde. Det fanns 

däremot en skillnad i spridningen mellan flickor och pojkars resultat. Flickorna hade ett jämnare re-

sultat än pojkarna som hade de högsta men också det lägsta resultatet. Pojkar med de högsta resulta-

ten hade generellt en mycket tävlingsinriktad attityd till testet som vi anser hade stor effekt på deras 

resultat. Det låga resultatet hos flera av pojkarna kan bero på sen motorisk utveckling eller bristande 

engagemang. Varför flickornas resultat var jämnare och bättre än många pojkars kan bero på att 

flickor utvecklas snabbare än pojkar och därför fått ett överta i ett test som kräver god motorik (25). 
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Av den anledningen anser vi att när testet används på barn och ungdomar i praxis bör arbetsterapeu-

ter ta hänsyn till deras kön och utvecklingsnivå.   

 

Som tidigare nämnt utvecklas flickor och pojkar i olika takt (26) och av den anledningen hade vi 

förväntat oss att se en signifikant skillnad i handfunktion mellan flickor och pojkar. Men en sådan 

skillnad fanns inte att hitta i resultatet. I en studie från 2013 skriven av Jongbloed-Pereboom, 

Nijhuis-van der Sanden och Steenbergen bekräftas vårt resultat, även den studien kom fram till att 

det inte fanns en signifikant skillnad i handfunktion mellan flickor och pojkar, däremot redovisar de 

att de äldre barnen generellt fick ett högre resultat än de yngre barnen (19) vilket samstämmer med 

vårt resultat. 

 

I en population är det vanligt att 10 % har en dominant vänster hand (26). I vårt urval var andelen 

vänsterhänta deltagare 15 %. Detta kan ha påverkat vårt resultat genom att testomgångarna med 

vänster hand kan ha genererat ett högre resultat i vårt urval till skillnad från en population där 10 % 

av deltagarna har en dominant vänster hand. Frågeställningarna i den här studien avser inte att jäm-

föra höger- och vänsterhänta barn med varandra utan dominant och ickedominant hand, därför anser 

vi att risken för bias som påverkar resultaten är låg. Skulle vi ha jämfört höger hand med vänster 

hand hade vårt urval varit tvunget att se annorlunda ut då skillnaden mellan de två grupperna är så 

stor, och detta skulle bli missvisande i en jämförelse (20). Tidigare studier tar inte upp något speci-

fikt om vänsterhänta och högerhänta, utan även de fokuserar på dominant och icke-dominant hand. 

En studie från 2013 (19) skriver att 86% av urvalet är högerhänta vilket är jämförbart med vårt ur-

val.  

 

Standardavvikelsen är ett spridningsmått som står för den genomsnittliga avvikelsen från medelvär-

det, en liten avvikelse i medelvärdet avser en låg spridning (20). Standardavvikelsen i den här 

studien var för samtliga åldersgruppers dominanta- och icke-dominanta hand relativt låg, detta indi-

kerar att urvalsgruppen är homogen. Då spridningen för standardavvikelsen är låg blir även sprid-

ningen för normvärdet lågt. En låg spridning ökar sannolikheten att normvärdet kan appliceras i po-

pulationen (20). Vi anser att den låga spridningen för normvärdet är positivt men den innebär även 

att normvärden för exempelvis Box & Block Test blir begränsat och de barn som avviker från den 

låga spridningen lätt hamnar utanför normvärdet. Arbetsterapeuter som använder sig av normvärdet 

bör därför ta hänsyn till den låga spridning när de utför testet då barn med lindrig 

handfunktionsnedsättning lätt avviker får sprindningen.  

 

Studiens resultat visar att deltagarna generellt presterar bättre med sin dominanta hand. I andra stu-

dier med Box & Block Test har liknade resultat framkommit där deltagarna har presterat bättre med 

sin dominanta hand. I studien från 1984 frångår detta då de framkom att vänsterhänta flickor fick 

bättre resultat med sin icke-dominanta hand (14), men då studien med det avvikande resultatet är 

över 30 år gammal och ingen annan studie har bekräftat resultatet sedan dess ifrågasätter vi resultats 

relevans för dagens samhälle.  

 

Innan datainsamlingen påbörjades fördes en diskussion kring om alla deltagare skulle börja testet 

med samma hand eller om starthanden skulle varieras. Vi kom fram till att varannan deltagare 

skulle börja testet med höger hand då vi trodde att det skulle medföra ett normvärde som blev mer 

tillförlitligt. I resultatet framkom en signifikant skillnad vid jämförelse av högerhänta barn som 

börja testet med höger hand respektive vänster hand. Vi resonerar kring att provomgången på 15 

sekunder var för kort då vi observerat att många av deltagarna förbättrade sig från första till andra 

omgången. Denna förbättring kan ha berott på att deltagaren tränade upp sin teknik under den första 

omgången, en så kallad inlärningseffekt. I en studie från 2003 undersöks handfunktionen med Sout-

hampton hand assessment procedure, under datainsamlingen varierade de starthand på liknande sätt 

som i den här studien för att undvika att resultatet skulle påverkades av inlärningseffekten (27). En 

längre provomgång skulle eventuellt ha minskat skillnaden mellan de två omgångarna som enbart 
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berodde på att deltagaren tränade upp sin teknik under första delen av testet. Arbetsterapeuter i 

praxis som använder Box & Block Test ska vara medveten om att testomgången påverkar resultatet 

och bör överväga att ha en länge tesomgång för att undvika inlärningseffekt.  

 

5.2. Metoddiskussion 

Barn från skolklasser som tackade ja till att delta i studien var i åldrarna 11 och 13 år men från kyr-

kans barngrupp deltog barn i åldrarna 11, 12 och 13 år. Då rekryteringen inte genererade några fjor-

tonåriga deltagare och endast två tolvåriga deltagare blev det ett smalare urval som tog fram normer 

för åldersgrupperna 11 och 13 år. När vi skickade ut förfrågan och utförde Box & Block Test på de 

två tolvåriga deltagarna var vi inte medvetna om att urvalet inte skulle generera fler tolvåringar. Ett 

urval som inte representerar populationen riskerar studiens validitet, därför presenterades inte test-

resultaten för tolvåringarna i resultatdelen utan i en bilaga. De två tolvåringarna i studien kunde inte 

representera population på grund av det låga antalet i åldersgruppen (20). Då vi har en skyldighet att 

redovisa alla resultat vi samlat in i datainsamlingen valde vi att redovisa tolvåringarnas resultat i en 

bilaga (bilaga 3). Vi har även ett moraliskt ansvar att redovisa tolvåringarnas resultat i vår studie 

eftersom de tackat ja och accepterat studien under de villkoren (28). 

 

För att studien med Box & Block Test skulle få god validitet följdes den redan fastställda referens-

ramen för testet, detta säkerställde att vi mätte det testet är utformat till att mäta (18). Intresset för 

att ta reda på och beskriva åldersnormer i handfunktion hos barn formade vårt syfte. Syftet att besk-

riva åldersnormer i en population gjorde att en deskriptiv ansatts var passande. Valet att göra en 

tvärsnittsstudie föll sig naturligt då vi ville beskriva barns handfunktion ur ett nutidsperspektiv och 

ta fram åldersnormer från det resultatet (23). Vi var inte intresserade av att följa upp deltagarna över 

tid för att undersöka deras utveckling, det hade krävt en betydligt längre tidsram. 

  

Vi valde att ha ett inklusionskriterie om att deltagare inte fick ha någon form av skada eller funkt-

ionsnedsättning som begränsade handfunktionen. Det var viktigt att deltagarnas handfunktion inte 

var nedsatt då vårt syfte var att undersöka normvärden hos typiskt utvecklade barn. Vi diskuterade 

innan datainsamlingen om hur liten/stor en skada på handen skulle vara för att räknas som ett hinder 

för testet. Vi kom fram till att om skadan orsakade deltagaren smärta eller begränsad rörelseförmåga 

skulle det räknas som en skada som hindrade deltagarens prestation. Då vårt urval togs från klasser 

och en grupp med typiskt utvecklade barn ansåg vi att chansen till att en deltagare skulle haft en 

funktionsnedsättning var liten. Inget barn som gav ett informerat samtycke hade en synlig skada el-

ler funktionsnedsättning som påverkade handfunktionen och alla kunde därmed inkluderas i stu-

dien. 

  

Bekvämlighetsurval är ett icke-slumpmässigt urval som inte alltid är representativt till populationen 

(20). När vi valde bekvämlighetsurvalet resonerade vi kring att komma åt tre större skolor med flera 

parallellklasser. Vi ville även kontrollera att skolorna låg i tre olika delar av Örebro kommun för att 

få en spridning på deltagarnas geografiska, etniska och socioekonomiska bakgrunder. Med block-

randomisering fanns inte samma möjlighet till att kontrollera deltagarnas olika bakgrunder. Under 

urvalsprocessen kom vi till insikt med att bekvämlighets urvalet var bristfälligt för studien då det 

fanns risk för bias. Exempelvis kunde bias innebära att någon del av populationen blev under- eller 

överrepresenterad (20). Istället valde vi att göra en blockrandomisering för att minska risken för 

bias. Randomisering ger ingen garanti för att urvalet blir representativt för populationen, men ju fler 

personer som deltar i studien desto större blir chansen till att urvalet blir representativt (20). Vi hade 

ingen påverkan på randomiseringen gällande vilka skolor som blev utvalda förutom valet om att 

skolorna vi kontaktade låg i Örebro kommun och hade mellan- och högstadium. 

  

Ingen rektor vi skickat ut mail till återkom till oss inom fem dagar, utan vi kontakta samtliga via te-

lefon på den femte dagen efter mailet skickats ut. Vi bad att få återkomma till de rektorer som inte 

läst mailet med bifogat informationsbrev och samtyckesblankett nästkommande dag. Enligt Polit 
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och Beck ska en person som tvekar eller ger ett osäkert svar till att delta få förfrågan om att blir 

kontaktad vid ett senare tillfälle (20). Därför gav vi rektorerna tid att läsa igenom mailet och ta ett 

beslut. Att flera av rektorerna inte läste mailet var problematiskt för oss då vår tidsplanering inte 

höll. I efterhand insåg vi att processen var tidskrävande och att rektorerna fick för lång tid på sig att 

svara, kanske hade ett påminnelsemail efter två dagar hjälpt med att få snabbare svar. Alternativt att 

skicka ut flera förfrågningar samtidigt, anledningen till att vi avstod från att skicka ut flera förfråg-

ningar var att det kunde ha genererat fler ja-svar än vad vi kunde hantera. Vi kunde inte neka en 

person som tackat ja till att delta i studien, därför var det viktigt att ha kontroll på hur många skolor 

vi skickade ut förfrågan till och att vi fick ett tydligt nej innan vi gick vidare med att kontakta nästa 

skola på vår lista (28). 

  

Vi valde att kontakta en ledare av en kyrklig barngrupp när vi insåg hur tidskrävande och svårt det 

var att få tag i skolor genom blockrandomiseringen. Kyrkan vi kontaktade valdes ut då vi är bekanta 

med en barngruppledare i kyrkan. Vi fick genom barngruppsledaren ett snabbt svar om att flera 

barn i barngruppen ville delta i studien. Tillvägagångssättet att rekrytera deltagare via kyrkans barn-

grupp gick fortare och lättare än vid skolorna. Vid rekryteringen vid kyrkan kontaktades ledaren di-

rekt och förfrågan behövde inte gå via en rektor som vid rekryteringen vid skolorna. Processen blev 

kortare och vi fick komma till kyrkan för att utföra testet kort efter att deltagarna hade tackat ja. Till 

skillnad från skolklasserna fanns det färre barn i kyrkans barngrupp som var i åldersgrupperna vi 

sökte. 

 

Ett större urval ökar sannolikheten att urvalet representerar populationen (20) men för homogena 

grupper krävs ett mindre urval än i heterogena grupper (20). Den här studien har ett relativt hom-

gent urval i det avseende att deltagarna var jämngamla och typisk utvecklade. Då populationen som 

urvalet representerar är typiskt utvecklade skolbarn anser vi att även populationen är homogen i de 

avseendet. Vi anser vidare att studien inte behövde fler deltagare för att få ett representativt urval 

för populationen då båda grupperna är homogena. Vår avsikt var att få lika många deltagare i varje 

åldersgrupp och genom rekryteringen fick vi 34 elvaåringar och 30 trettonåringar. Vi anser att skill-

naden i antalet deltagare i de olika åldersgrupperna var så pass liten att det inte orsakade en negativ 

påverkan på resultatet. Vår avsikt var även att få en jämn fördelning mellan flickor och pojkar inom 

åldersgrupperna. Men då skolklasserna och kyrkans barngrupp hade en ojämn könsfördelning inne-

bar det att urvalet också blev ojämnt fördelat. Könsfördelningen i urvalet blev mer ojämn hos elvaå-

ringarna där rekryteringen gav 22 flickor men endast 12 pojkar. Könsfördelningen blev jämnare hos 

trettonåringarna där 12 flickor och 18 pojkar deltog i studien. Fördelningen mellan flickor och poj-

kar kan ha påverkat resultatets giltighet (20). I tidigare artiklar om Box & Block Test där 

åldersnormer tagits fram har könsfördelningen varit ojämn precis som i den här studien. Liktsom i 

vår studie har tidigare studier fler flickor än pojkar i sitt urval. Varför det har blivit så är säkerligen 

en slump, men en intressant sådan som kanske påverkar deras och även vårt resultat (14, 19, 21).  

  

Vi var väl förberedda inför datainsamlingen och hade övat på manualen vi utgick ifrån under 

testomgångarna, vi hade även tränat på att använda testet både som testperson och administratör. På 

grund av våra förberedelser och deltagarnas positiva attityd gick alla testomgångar bra. I mailet till 

rektorerna bad vi om att låna ett rum att utföra testet i. De rum vi fick låna var grupprum där vi 

kunde stänga om oss. Rummen låg nära anslutet till var deltagarna fanns vilket var praktiskt för 

både oss och deltagarna. Det positiva med miljön var att rummen var väl belysta och stillsamma, 

det negativa var att vi inte kunde justera höjden på varken bord eller stolar som fanns i rummen. Vi 

hade tur att alla deltagare satt ordentligt vid de bord och stolar som fanns i grupprummen. Om del-

tagarna hade fått sitta för lågt eller för högt från Box & Block Test hade resultatet kunnat påverkas 

(2).  
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För att motivera deltagarna till att göra sitt bästa under testet hejade vi på med uttryck som “kämpa 

på”, “gör ditt allra snabbaste” och “jättebra”. Vi kunde se att attityden och motivation till deltagan-

det för Box & Block Test var betydelsefullt för resultatet. Men denna eventuella påverkan på resul-

tatet var inget vi mätte. Vi var noga med att uppmuntra deltagarna på liknande sätt då vi ville att 

alla deltagare som utförde Box & Block Test skulle få lika förutsättningar. Majoriteten av delta-

garna var motiverade till att delta i testet och utförde det till bästa förmåga. Vi upptäckte dock att 

det fanns en viss skillnad på motivationen mellan de yngre och de äldre deltagarna. Elvaåringarna 

var generellt mer intresserade av testet och mer tävlingsinriktade än trettonåringarna. Vi reflekterar 

kring att de äldre deltagarna kan ha ansett sig för stora för testet som har enkla instruktioner och ser 

juvenilt ut. I en studie från 2013 står det att pojkarna var generellt mer tävlingsinriktade jämfört 

med jämngamla flickor (14). Denna skillnad märktes inte av i den här studien. 

 

Vi valde att ha en signifikansnivå på 0,05 för att försäkra oss om att vi inte förkastade en sann noll-

hypotes. Hade vi valt att ha en högre signifikansnivå på exempelvis 0,5 skulle sannolikheten att för-

kasta en sann noll-hypotes vara större (22). Vi anser därför att våra resultat blev mer trovärdiga ge-

nom vår valda signifikansnivå. 

 

Informationsbrevet och samtyckesbrevet var skrivna med de etiska principerna som underlag. Det 

var viktigt för oss att skriva en informationsrik men ändå lättläst text som var riktad till både barnen 

och deras vårdnadshavare för att de skulle få en god förståelse om studien och vad som förväntades 

av en deltagare (20).  Då det var viktigt för oss att ha med relevant information om de fyra etiska 

principerna var det nödvändigt att beskriva syftet med studien, vad testet innebär för deltagaren, att 

deltagarna avidentifierades i slutvariation, att den data som samlas in inte kommer att användas i 

något annat sammanhang samt att deltagandet är frivilligt. Trots att vi strävade efter att skriva ett 

lättläst informationsbrev blev brevet en sida långt. En klassföreståndare ansåg att brevet var för 

långt och därför svårt att förstå. Men trots klassföreståndarens upplevelse av brevet anser vi att det 

viktigaste var att alla relevanta delar om studien fanns med. Vi är därför tveksamma till om brevet 

skulle kunna ha förkortas. Vår upplevelse var att majoriteten av deltagarna hade läst brevet och var 

insatta i varför vi var där och vad de skulle få göra. 

 

Beslutet att ändra deltagarnas namn till id-nummer när vi förde in informationen i ett datablad gjor-

des av sekretesskäl. Datainsamlingsblanketterna och samtyckesblanketterna strimmades när studien 

avslutades. Även om dessa inte innehöll någon känslig information hade vi informerat om att hålla 

personlig information konfidentiellt och var därför noga med att fullfölja detta. 
 

6. Slutsatser 
Den här studien har tillfört åldersnormer för barn i åldrarna 11 och 13 år. Resultatet tillför normvär-

dena som kan appliceras i praxis av arbetsterapeuter i Sverige vid användning av Box & Block Test 

i en handfunktionsutredning. Arbetsterapeuter som använder Box & Block Test i praxis bör kom-

plettera sin utredning med andra handfunktionstest vid bedömning av barns handfunktion då Box & 

Block Test endast mäter koordination och snabbhet. För att för få en helhetsbedömning av hand-

funktion bör även andra aspekter av handen testas.  

 

6.1. Förslag för vidare forskning  
Inklusionskriteriet att rekrytera barn i åldrarna 11-14 valdes då studier redan var förnyade med barn 

i åldrarna 3-10, år 2013 (19). Behovet innan vi påbörjade studien var att ta fram normvärden för 

barn och ungdomar mellan 11 och 19 år. Vi avgränsade studien genom att ta fram normvärden för 

yngre barn mellan 11-14 år. Vår avsikt var att ta fram normvärden för barn mellan 11-14 år men då 

vi endast fick tag på barn i åldrarna 11 och 13 år finns det fortfarande ett behov av vidare forskning 

i att förnya normvärden för ungdomar i åldrarna 12, 14-19 år. Normvärden som framkom i studien 

är relevanta men ett större urval hade gett ett säkrare resultat. Ytterligare forskning i åldrarna 11 och 
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13 år vore användbart för att få ett generaliserbart resultat som kan användas av arbetsterapeuter i 

praxis.   

 

Vi valde att jämföra skillnader i handfunktion mellan den dominanta- och icke-dominanta handen. 

Vi anser att vidare forskning i Box & Block Test där höger- och vänsterhänta barns handfunktion 

jämförs med varandra vore intressant då det inte finns några studier som undersöker detta. 
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Bilaga 1:Manual för Box & Block Test 

-Jag vill se hur snabbt du kan plocka upp en kloss i taget med höger (eller vänster) hand [jag pekar 

på handen]. Bära den till den andra sidan av lådan och släpp den. Se till att dina fingertoppar går 

över skiljeväggen. Titta på mig medan jag visa dig hur du ska göra. 

 

Vi transporterar sedan tre klossar över skiljeväggen i samma riktning han eller hon kommer att 

flytta dem. Efter en demonstration säger vi följande: 

 

-Om du plockar upp två klossar i taget, kommer de att räknas som en. Om du släpper en på golvet 

eller bord efter att du har flyttat klossen över skiljeväggen, kommer det fortfarande att räknas, så 

slösa inte tid på att plocka upp den. Om du kastar klossen utan att dina fingertoppar korsar skilje-

väggen, kommer de inte att räknas. Innan du börjar, kommer du att få en chans att öva under 15 se-

kunder. Har du några frågor? Placera händerna på bordet framför lådan. När det är dags att börja, 

säger jag "redo" och sedan "kör." 

 

När 15 sekunder har gått, säger vi "stopp". Om misstag gjordes under testomgången, korrigeras de 

innan själva testningen påbörjas. Efter avslutad testomgång flyttas klossarna tillbaka till den första 

lådan. Vi blandar klossarna för att säkerställa slumpmässig fördelning. Vi fortsätter med följande 

instruktioner: 

 

-Det här kommer att bli den riktiga omgången. Gör som tidigare. Arbeta så snabbt som möjligt. 

Redo. [Vi väntar 3 sek.] kör. [Efter 60 sek.] Stopp. [klossarna räknas såsom beskrivits ovan.] Nu 

ska du göra samma sak med vänster (eller höger) hand. Innan du börjar, kommer du att få en chans 

att öva under 15 sekunder. Sätt händerna på bordet framför lådan som tidigare. Plocka upp en kloss 

i taget med handen, och släpp den på den andra sidan av lådan. Redo. [Vi väntar 3 sek.] kör. [Efter 

15 sek] Stopp. 

 

Efter avslutad testomgång flyttas klossarna tillbaka till den första lådan enligt beskrivningen ovan. 

 

-Det här kommer att bli den riktiga omgången. Instruktionerna är desamma. Arbeta så snabbt som 

möjligt. Redo. [Vi väntar 3 sek.] kör. [Efter 60 sek.] Stopp. [klossarna räknas såsom beskrivits 

ovan.] 



 

 

 

 Bilaga 2: Datainsamlingsblankett 

Namn:   

Ålder:   

 Flicka Pojke 

Kön:   

 Höger Vänster 

Dominant hand:   

Startade med:   

Antal Klossar:   



 

 

Bilaga 3: Tolvåringarnas testresultat 

 

Namn: xxxxxx   

Ålder: 12  

 Flicka Pojke 

Kön: x  

 Höger Vänster 

Dominant hand: x  

Startade med: x  

Antal Klossar: 61 57 

 

 

 

 

Namn: xxxxxx   

Ålder: 12  

 Flicka Pojke 

Kön: x  

 Höger Vänster 

Dominant hand: x  

Startade med:  x 

Antal Klossar: 63 58 

 


