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Institutet för Handikappvetenskap (IHV) är ett samarbete mellan universiteten 
i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. IHV bedriver världsledande 
forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl 
medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig 
kunskap. 

Att träna vardagsplanering med hjälp av en surfplatta för 
ungdomar i särskolan

Lisa Palmqvist
Doktorand i handikappvetenskap

Linköpings Universitet
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• Alla ska ha samma möjlighet att kunna styra över sin vardag
• Men alla har inte samma möjligheter
ØUndersöka planeringsförmåga och hjälpmedelsanvändning vid 

planering hos barn och ungdomar i särskolan 

Projektets utgångspunkt

© Nukamari

Först lite bakgrund

• Miljörelaterat funktionshinder
• En person har en funktionsnedsättning

(Impairment)
• I vissa miljöer leder funktionsnedsättningar

till funktionshinder (Disability)
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• Normalitet
• Vem har funktionsnedsättning?
• Många personer med en

hörselnedsättning anser sig inte
ha en funktionsnedsättning

• Idiot
• Mental retardation
• Förståndshandikappad
• Utvecklingsstörning
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Funktionsvariation

• Utvecklingsstörd, normalstörd, eller 
invecklingsstörd?

Olika begrepp genom åren
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Nedsatt
intellektuell

funktionsnivå

Svårt att fungera i
vardagen Före 18 år Diagnos: 

Utvecklingsstörning

Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Nedsatt
intellektuell

funktionsnivå

Svårt att fungera i
vardagen Före 18 år Diagnos: 

Utvecklingsstörning

Vad är intellektuell funktionsnedsättning?
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Nedsatt
intellektuell

funktionsnivå

Svårt att fungera i
vardagen Före 18 år Diagnos: 

Utvecklingsstörning

Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

Nedsatt
intellektuell

funktionsnivå

Svårt att fungera i
vardagen Före 18 år Diagnos: 

Utvecklingsstörning



17/05/2018

6

• Adaptivt beteende omfattar beteenden som förväntas av individen 
i just den kronologiska ålder som individen har.
• Förmågor som är nödvändiga för att klara av att leva livet så 

självständigt, säkert och lämpligt som möjligt
• Innefattar situationer som kommunikation, boende, socialt, 

nyttjande av offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, 
fritid, hälsa och personlig säkerhet.
• Mäts med formulär och intervjuer med individen själv och med 

närstående.
• Börjar även komma fler och fler objektiva test i praktisk form

Hur utreds adaptiv förmåga

• Genom kognitiva tester av bl.a. logiskt tänkande, arbetsminne, 
ordförråd, perceptuella förmågor, abstrakt tänkande.
• Jämförs med normaliserade data av befolkningen i motsvarande 
utvecklingsstadie av livet (dvs. samma kronologiska ålder i 
barnaåren). 

Hur utreds intellektuell funktionsnivå?
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En fråga om gränsdragning

© 2010-2018 IQ Test

Diagnos Inte Diagnos

En fråga om gränsdragning

© 2010-2018 IQ Test
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”Barn med funktionsnedsättningar är i första hand 
barn med samma grundläggande behov som andra 
barn, men de behöver särskilda insatser för att få 

dessa behov tillgodosedda.”

• Blir ofta exkluderade i (psykologiska, interventioner) 
forskningssammanhang p.g.a. den komplexa 
diagnosbilden. 

• Öka kunskapsbilden
• Vidareutveckla undervisningen 
• Öka personer med IFs delaktighet i 

forskningssammanhang
• Viktigt ta hänsyn till elevernas individuella profiler. 

o Eftersom det är så många faktorer som inte 
typiska elever har (stigma med diagnos, makt, 
andra förutsättningar psykiskt, fysiskt, fler 
personer involverade i deras vardag osv.). 

Varför är det viktigt att särskolan är 
med i forskningssammanhang?
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à Kognitiva hjälpmedel

Underlätta uppgiftenTräna kognitiv färdighet

Förbättra planeringsförmågan

• Besvarat av 192 föräldrar till barn och 
ungdomar med olika typer av 
kognitiva funktionsnedsättningar (IF, 
ADHD, Autism)

• Frågor om hur de uppfattar 
planeringshjälpmedel

Enkätundersökning 

© Lisa Palmqvist
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+ Konkretiserar abstrakta fenomen med hjälp av 
visualisering

Fördelar med hjälpmedlen

© Idétorget

© Blomstervägen

+ Underlättar och förbereder vid byte mellan 
aktiviteter

+ Avlastar minnet 
1. under tiden som uppgiften utförs
2. för att minnas tillbaka
3. minnas framåt

© Lisa Palmqvist

- Saknar flexibilitet för att stödja 
individuella skillnader

- Tränar inte kognitiva förmågan

Nackdelar med hjälpmedlen

© Lisa Palmqvist
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• Föräldrarna använder hjälpmedlet för att själva göra 
planeringen

• Barnet eller ungdomen använder endast vid 
utförandet av planen

• Svårt för barnet eller ungdomen att använda utan 
en vuxens inblandning

à Försöka hitta sätt så barnet eller ungdomen klarar 
sig utan en vuxen

Hur hjälpmedlen används

Underlätta uppgiftenTräna kognitiv färdighet

Förbättra planeringsförmågan
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Träning – en möjlig kompensation

• En möjlig lösning för att öka självständigheten
• Minska beroendet av att ha en annan vuxen närvarande
• Att få träna på att planera kan öka sin delaktighet i sitt vardagsliv

Träna vardagsplanering

• Genom vardagsplanerings-
träning med hjälp av en 
surfplatta

• Finns många appar på 
marknaden

• Få är utvärderade
• Jag utvärderade en app jag 

utvecklat
• 30 elever i särskolan
• 30 elever i grundskolan
• Matchade på intellektuell 

förmåga
© Brad Flickinger
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Förbättras planeringsförmågan?

• Testar förmåga före 
användningen av appen

Förtest Träning i 
skolan

Efterföljand
e test Uppföljning

© Lisa Palmqvist

Förbättras planeringsförmågan?

• Testar förmågan efter
• Blir de bättre?

Förtest Träning i 
skolan

Efterföljande 
test Uppföljning

© Lisa Palmqvist
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Förbättras planeringsförmågan?

• Sitter effekten i efter 6 
månader?

Förtest Träning i 
skolan

Efterföljand
e test Uppföljning

© Lisa Palmqvist

Träna vardagsplanering

• Träna 15 minuter, varje skoldag, i fyra veckor

• Använda en träningsapplikation som jag har utvecklat

Förtest Träning i 
skolan

Efterföljan
de test Uppföljning

© Lisa Palmqvist
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Planera mera

© Lisa Palmqvist



17/05/2018

16

• Förtesterna: Eleverna i särskolan var bättre på en av 
planeringsuppgifterna som utfördes innan de började spela appen

• Spelande i appen: Eleverna i särskolan var långammare när de 
spelade i början av träningen, men var lika snabba i appen i slutet 
som de andra eleverna

• Spelande i appen: Båda elevgrupperna lärde sig lika mycket i appen
• Förbättring av planering: Har inte hunnit undersöka om de blev bättre 

på vardagsplanering utanför appen, men preliminära resultat visar att 
de kanske inte blev det.

Preliminära resultat

Slutsatser

-> Lärorik läxa: Eleverna i särskolan var bättre på en av 
uppgifterna!
-> Lärorik läxa: Eleverna i särskolan kunde lära sig appen lika bra 
som de i grundskolan, men behövde lite mer tid innan de lärt sig 
appen.
-> Lärorik läxa: Utvärdera appen innan den sätts in i stor skala. 
Kanske fungerar den inte som det är tänkt!
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• Som sagt lite är tyvärr utvärderat
• Tips för planering: DayCape
• För matlagning: Mat Glad
• Men det går att hitta resurser på Myndigheten för delaktighets 

hemsida (http://appstod.mfd.se/)
• Fundera dock noga över vad som ämnas att tränas och om det 

verkligen fungerar bättre än annan undervisning.

Hitta appar som kan hjälpa er i arbetet

© DayCape

• 2 årig med sista året inriktning utvecklingsstörning/intellektuell 
funktionsnedsättning

• Möjlighet att gå vidare och forska med mig och mina kollegor - Ni 
behövs!

Vidareutbildning i Linköping med inriktning mot 
utvecklingsstörning och särskola

http://appstod.mfd.se/
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Frågor eller kommentarer?

lisa.palmqvist@liu.se

Tack till Stiftelsen Sävstaholm


