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Sammanfattning 

 

Målet med den genomförda studien var att se om det aktivt går att träna planeringsförmåga. I 

studien ingick två grupper; barn i åldern sju till nio år med typisk utveckling (TU) samt 

ungdomar i särskolan med åldern 15 till 21 år med intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

Studien vill se eventuella skillnader i planeringsförmåga mellan dessa båda grupper. I studien 

genomfördes en datainsamling där försöksdeltagarna fick utföra tester vid två separata 

tillfällen. Mellan dessa testtillfällen fick deltagarna träna sin planeringsförmåga med hjälp av 

programvaran Planera Mera under fyra veckor. Detta för att möjliggöra mätningen av 

effekten av den träning som försökspersonerna genomfört mellan de båda testtillfällena.  

 

Testerna som använts i studien för att mäta deltagarnas utveckling är fyra olika typer av 

planeringstester: Vad kommer först, Receptplanering, Zoo karta och Ärendeplanering.  

Resultatet i studien visade inte på någon utveckling av planeringsförmågan på hela 

testgruppen enligt testresultaten före och efter träning med Planera mera. Vad det gäller 

resultatet på hur väl gruppen TU och gruppen IF klarade av att utföra varje enskilt test, så 

visade testerna Vad kommer först, Receptplanering och Zoo karta inte någon skillnad mellan 

grupperna. I testet Ärendeplanering klarade gruppen TU sig bättre med hur väl de 

genomförde testet gentemot gruppen med IF. Studien tittade även på om de båda grupperna 

TUs och IFs resultat förändrades över tiden. Det skedde inte någon förändring av resultatet 

inom de båda grupperna mellan första testomgången och den andra testomgången. 

 
Rekommendationen för fortsatta studier är att kombinera de planeringtester som utförs i ett 
digitalt spel med träning av motsvarande planeringsmoment i personernas vardag för att 
tydligare koppla övningen till en verklig situation.
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1 Introduktion 

Enligt Socialstyrelsen visar studier att personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
svårare att påverka sin sysselsättning och sociala samvaro (Nikku, 2011). Personer med 
intellektuell funktionsnedsättning har en högre ohälsa som tydligt kan kopplas till kända 
bestämningsfaktorer så som brist på inflytande, ekonomisk otrygghet och brist på 
tillgänglighet. Detta är faktorer som påverkar personernas livskvalitet på ett negativt sätt 
(Gough, 2013).  
 
Sociala, kulturella och institutionella villkor och traditioner påverkar vårt synsätt om vad som 
är normalt. Utifrån vår samhällsstruktur skapas påverkan på vad som anses vara viktigt att 
lära. Våra samhällsnormer ger grund till vad vi anser vara viktigt att klara av i vardagen  och 
i vår tid handlar det delvis om att kunna klara sig själv (Ahlberg, 2001). Därför är det viktigt 
att bedriva forskning kring om personer med intellektuell funktionsnedsättning genom att 
träna olika kognitiva förmågor kan lära sig att klara av sin vardagssituation bättre. Kunskapen 
kan innefatta att behovet av hjälp från omgivningen minskar och att det ökar personens 
självförtroende samt självständighet över situationer, föremål och personer (Nikku, 2011). 

1.1 Bakgrund 

Planera Mera är ett pågående projekt vid institutionen för beteendevetenskap och Lärande 
(IBL) på Linköpings universitet. Projektets syfte är att undersöka om det genom träning av 
vardagsplanering i ett digitalläromedel kan få/ge effekter i vanliga livet. Projektets fokus är 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (skrivs i fortsättningen som IF) men inom 
ramen för projektet deltar även typiskt utvecklade barn. 

1.2 Syfte och mål 

Studien som skall genomföras har planeringsspelet Planera Mera till sitt förfogande. Planera 
Mera är en programvara som körs på surfplattor och har utvecklats av Lisa Palmqvist med 
syfte att se om det genom träning går att öka barn- och ungdomars planeringsförmåga. Syftet 
med denna studie är att med hjälp av Planera Mera undersöka och jämföra 
planeringsförmågan hos barn i åldern sju till nio år och ungdomar med IF i åldern 15- 21 år.   
 
Målet med studien är att se om vi aktivt kan träna dessa gruppers planeringsförmåga samt 
belysa eventuella skillnader i förmåga mellan dessa båda grupper. 
 
 
 
 
 
 
 



                          

1.3 Frågeställning 

Studien avser att svara på följande frågeställningar.  

• Hur skiljer sig planeringsförmågan före och efter träning med Planera Mera?  

• Hur skiljer sig planeringsförmågan mellan ungdomar i åldern 15-21 år med IF och 
typiskt utvecklade barn i åldern 7-9 år ? 

• Skiljer det sig något mellan ungdomar med IF och typiskt utvecklade barns 
utveckling av planeringsförmågan efter genomförd träning? 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att endast titta på deltagarnas prestationer före och efter träning med 
Planera Mera, men ingen undersökning av själva verktyget Planera Mera kommer att göras.    
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2 Teori 

2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 

I Sverige använder vi namnet Intellektuell funktionsnedsättning (IF) för personer som har en 
intelligenskvot (IQ) under 70 (+/-5) och en försämrad adaptiv förmåga. Brist i den adaptiva 
förmågan innebär att personen har svårigheter att anpassa sig i olika situationer och sociala 
sammanhang påverkas utifrån sättet personen kan umgås med andra. Definition av IF utgår 
från sjukvårdens diagnosmanual ICD-10 (International Classification of Diseases) och 
kriterier enligt DSM-5 (Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders) (Kindwall, 
2015). Personer med IF har ofta svårigheter inom funktioner som behövs för att klara av 
vardagen. Det kan handla om adaptiva färdigheter som hur vi kan anpassa oss efter 
situationen och anpassa situationen efter oss. Dessa färdigheter är en grund för delaktighet 
och för att kunna delta i vardagliga situationer och sammanhang. Den sociala förmågan hos 
personer med IF är ofta nedsatt och detta gör att de har svårt att förstå sociala normer och att 
förstå andra människors känslor och hur de förväntas interagera med dessa människor 
(Bergquist, 2003).  

 

Det kan vara svårt för personer med IF att hantera sina egna behov så som den personliga 
hygienen. De kan ha svårigheter att tolka kroppens signaler och förstå hur de ska ta hand de 
behov som kroppen behöver. Ett exempel på detta kan vara att de finner det svårt att förmedla 
var det gör ont. Även hantering av hemmet så som städning och tvätt kan medföra problem 
och detta kan delvis bero på att personen har fullt upp med att hantera vardagen. Genom att 
få hjälp med strukturen i sin vardag med olika typer av hjälpmedel kan livet fungera lite bättre 
(Kindvall, 2018). Personer med IF kan behöva stöd för att bearbeta information, 
kommunicera, utveckla ny kunskap och att använda kunskap de utvecklat i andra 
sammanhang, det vill säga att abstrahera och generalisera. Att skaffa sig en bild av omvärlden 
är svårare för personer med intellektuell funktionsnedsättning, de behöver längre tid på sig 
och bilden de skapar är inte lika nyanserad. Det är svårt för dem att välja ut vad som är de 
viktigaste intrycken i en situation och kan i stället fastna på någon detalj i sammanhanget 
(Bergquist, 2003).  En del behöver omfattande stöd i sin vardag, medan andra har behov av 
stöd i specifika sammanhang eller aktiviteter (Nikku, 2011). 

2.2 Varför är det viktigt att kunna planera vardagslivet? 

Sociala, kulturella och institutionella villkor och traditioner påverkar vårt synsätt om vad som 
är normalt. Utifrån vår samhällsstruktur skapas påverkan på vad som anses vara viktigt att 
lära. Våra föreställningar om vad det innebär att kunna och att inte kunna varierar över 
situation och tid. Hur människor integreras eller segregeras beror på vårt förhållningsätt till 
vad vi betraktar som önskvärt och värdefullt (Ahlberg, 2001).  

Ur ett individperspektiv skiljer det sig med vad som är betydelsefullt för att känna delaktighet 
men åldern är en avgörande faktor.  För små barn är samspelet i leken av stor betydelse men 
med stigande ålder så är möjligheten till egna val, känslan av tillhörighet och en aktiv del i 



                          

sociala sammanhang av allt större betydelse (Lagerkvist & Lindgren, 2012). I högre ålder har 
boendet en central roll i hur människor inkluderas i samhället och hur deras förmåga till 
delaktighet ser ut. För personer med IF kan ett eget boende vara ett gruppboende eller en 
egen lägenhet (Nikku, 2011). Boendet är ett steg som har stor betydelse för att känna sig 
självständig och skapa möjligheter till egna val (Davidsson, 2007).   

 

Vardagsplanering sker i den miljö vi befinner oss i och miljön har en stor påverkan på vad 
som planeras och hur planeringen genomförs. Det har länge diskuterats att de som har 
problem med kognitiv flexibilitet också har svårigheter att planera sitt vardagsliv. Kognitiv 
flexibilitet handlar om att kunna växla mellan olika tankesätt och att ha förmågan att ändra 
strategi om det visar sig att den inte fungerar. Förmågan att anpassa sig till de aktuella 
förutsättningarna som gäller just nu är viktiga men även kunna förutse utvecklingen av 
situationen direkt eller i den nära framtid som beror av de handlingar individen väljer att göra 
eller inte göra (McCormack & Atance, 2011). Förmågan till kognitiv flexibilitet kräver 
arbetsminne och att kunna stanna upp och utvärdera sina handlingar. Enligt socialstyrelsen 
visar studier att individer med IF har en begränsad möjlighet att påverka sina aktiviteter och 
sociala samvaro (Nikku, 2011). En viktigt del i undervisning med elever som har en IF är 
elevens förmåga att kunna använda kunskaperna i naturliga situationer, det vill säga i 
personens vardag. Målet med kunskapen som eleven tränar på i ett sammanhang är att eleven 
skall kunna använda den även i andra sammanhang (Göransson, 1999). Kunskapen kan 
innefatta att behovet av hjälp från omgivningen minskar och att det ökar personens 
självförtroende samt självständighet över situationer, föremål och personer (Nikku, 2011). 

2.3 Exekutiva funktioner 

Exekutiva funktioner är ett antal förmågor som kan användas bland annat vid utförande av 
målmedvetna handlingar och i sociala sammanhang. Exekutiva funktioner är processer som 
kontrollerar och reglerar tankar och handlingar. Det finns för närvarande ingen universellt 
accepterad definition av exekutiva funktioner men det finns en samstämmighet att dessa 
kognitiva färdigheter används vid impulskontroll, planering och anpassningar till nya miljöer 
(Hoskyn, Iarocci, & Young, 2017). Ett vanligt sätt att se på exekutiva funktioner är genom 
uppdelning i olika komponenter. Dessa komponenter innefattar men är inte begränsade till; 
inhibering (inhibition), uppdatering (updating) och flexibilitet (shifting). Dessa komponenter 
går att separera men de är delvis beroende av varandra (Willner, Bailey, Parry, & Dymond, 
2010). De exekutiva funktionerna är ansvariga för att andra kognitiva system fungerar 
smidigt, effektivt och på ett samordnat sätt. Alla slags störningar i utvecklingen på barn så 
som skador på hjärnan drabbar utvecklingen av hjärnans många funktioner. Detta kan leda 
till att de exekutiva funktionerna inte utvecklas som förväntat, vilket leder till att dessa 
funktioner blir försämrade, men det kan också bero av att det finns kognitiva och motoriska 
fel hos individen (Fleischer & From, 2016).     

 

Exekutiva funktioner beskrivs enligt Fleischer och From (2016) utifrån dessa fyra steg: 

-Att få en idé. 

-Att planera hur idén ska utföras. 

-Att utföra planen i målinriktade handlingar med hänsyn till situationens krav. 

-Att bedöma utförandet under tiden och vid behov göra eventuella justeringar. 
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Barn och ungdomar kan ha liknande färdigheter men hur dessa används i självständig 
problemlösning eller nya situationer kan uppvisa stora skillnader mellan individerna. 
Exekutiva funktioner påverkas av individens emotionella tillstånd. I vardagslivet samspelar 
sinnesstämningar, emotioner och känsloupplevelser men ibland händer det att människor 
påverkas av situationen och känslorna tar över. Detta gör att känslorna styr vårt tänkande och 
handlande (Ahlberg, 2001). Ett exempel är att personer som känner sig stressade eller oroliga 
har svårare att komma med idéer och lösa problem. Exekutiva funktioner är dynamiska 
företeelser som är beroende av hjärnans mognad men också av erfarenheter och kunskap 
(Fleischer & From, 2016). För att en individ skall kunna klara av att utföra exekutiva 
funktioner krävs det att individen använder sig av minnet och förmågan att analysera 
nuvarande situation. Detta kräver också arbetsminne och sekvensuppfattning. Arbetsminne 
används för att komma ihåg instruktioner, kontrollera uppmärksamheten och lösa problem. 
Det är arbetsminnet som används när vi ska lösa ett aktuellt problem och som gör att vi har 
aktuell information tillgänglig när vi behöver den (Klingberg, 2011).  

 

Vid planeringsuppgifter har det visat att impulskontroll är viktigt, det vill säga att individen 
tar sig tid att planera uppgiften i stället för att börja agera direkt (McCormack & Atance, 
2011). Individen måste kunna hantera informationsbetarbetning och ha en förmåga till 
flexibilitet och inlevelse för att under tiden kunna avgöra vilka handlingar som leder mot att 
klara uppgiften. När barn når åldern 7-9 år har de utvecklat en förståelse för att andra kan ha 
andra uppfattningar om samma sak än den de själva har och att individer känner olika inför 
samma sak. I denna åldern når förmågan till kognitiv flexibilitet en nivå som motsvarar en 
vuxen. Inom de närmsta åren tar hjärnan sitt sista stora utvecklingssteg men många av de 
exekutiva färdigheterna fortsätter att utvecklas så som arbetsminne och strategisk planering 
(Fleischer & From, 2016). De exekutiva färdigheterna är dock inte helt utvecklade förrän i 
25-årsåldern (Carlsson, 2015). 

2.4 Personer med intellektuell funktionsnedsättning har nedsatta 
exekutiva funktioner 

Hur väl personer klarar av att lösa uppgifter där de exekutiva funktionerna används har visat 
sig vara åldersrelaterat. I flertalet studier som gjorts där en grupp med IF har matchats mot 
en grupp med Typisk utveckling (TU), så att grupperna ligger på med samma mentala ålder 
(MÅ), har resultaten visat att gruppen med IF har presterat på samma nivå som gruppen med 
TU även om det finns skillnader beroende på vilken exekutiv förmåga som undersöks. Det 
finns enstaka undersökningar som visar på motsatsen, att gruppen med IF presterade under 
gruppen med TU men slutsatsen är ändå att både barn och vuxna med IF presterar likvärdigt 
som andra personer med TU i förhållande till deras mentala ålder. (Danielsson H. , Henry, 
Rönnberg, & Nilsson, 2010) I en studie där det ingick tre grupper; en grupp med IF, en grupp 
som hade matchats med avseende på MÅ och en grupp som hade samma kronologiska ålder 
som gruppen med IF, visar resultatet på att gruppen med IF hade svårigheter på alla tester 
med avseende på exekutiva funktioner gentemot gruppen med samma kronologiska ålder. 
Skillnaderna mellan IF- och MÅ-grupperna berodde mera på vilken typ av test som utfördes. 
Det visade att barnen med IF presterande under MÅ-gruppen när det kom till 
planeringsförmåga (Danielsson H. , Henry, Messer, & Rönnberg, 2012).   

 

När exekutiva funktioner studeras utifrån de olika delgrupperna inhibering, uppdatering och 
flexibilitet så visar det mer till förmågan att lära är av betydelse än att den skulle vara endast 
knuten till intelligens. Den kognitiva utvecklingen hos personer med IF är individuell men 
generellt når barn vanligen inte ett abstrakt tänkande. Det blir därmed viktigt att i 



                          

inlärningssituationer ge konkreta upplevelser för hur problemet skall kunna lösas. Däremot 
får det inte glömmas bort att en person med IF fortfarande har sin livserfarenhet som den kan 
finna stöd i. Det ger därmed en felaktigt bild att säga att en person med IF är som en 5-åring 
om personen i fråga är 25 år eftersom personen har erhållit livserfarenhet. (Olsson & Olsson, 
2010). Personer med IF behöver längre tid på sig att lära sig saker. När personen väl lärt sig 
en sak har de oftast inget problem med att komma ihåg den. Det är förmågan i korttidsminnet 
som är nedsatt och arbetsminnet klarar inte av så stor belastning. Detta medför att de har svårt 
att hålla information och instruktioner i minnet så för att personen skall ha en möjlighet att 
klara av uppgiften eller att lära sig krävs det att informationen delas upp i konkreta steg och 
att intrycken inte blir för många på en gång. Personer med IF lever i nuet och de har svårt att 
föreställa sig hur det skulle kunna vara på ett annat sätt. Detta gör att abstrakta uppgifter ofta 
blir mycket svåra att lösa och förstå för individen (Fleischer & From, 2016). 

 

I  en studie gjordes undersökningar på exekutiva funktioner under en 5-årsperiod och i studien 
ingick vuxna med IF. Dessa var inte matchade i mental ålder mot kontrollgruppen då detta 
inte var möjligt. Deltagarna matchades i stället genom ålder, kön och antal utbildningsår på 
individnivå. Syftet med studien var att titta på om gruppen med IF presterade sämre med 
avseende på exekutiva funktioner än kontrollgruppen och resultatet visar på att gruppen med 
IF presterade sämre än kontrollgruppen på planeringsuppgifter. De bröt mot reglerna flera 
gånger under testet och behövde flera försök för att klara av t.ex. Tower of Hanoi. Studien 
tittade även till om det fanns någon utvecklingseffekt av de exekutiva funktionerna hos 
gruppen med IF under 5-årsperioden. Resultatet på studien visar att prestationen i gruppen 
med IF var stabil inom 5-årsperioden (Danielsson H. , Henry, Rönnberg, & Nilsson, 2010). 

2.5 Träning av kognitiva förmågor 

För små barn existerar bara den konkreta verkligheten och de grundläggande 
förståndsprocesserna består av att uppleva och känna igen. Under barnets uppväxtår så 
utvidgas dessa processer till att innehålla många typer av processer så som att de börjar ordna 
sina tankar och jämföra sina föreställningar. Barnen utvecklar tids-, rums- och 
orsaksuppfattning. I skolåldern brukar barnen även kunna börja lösa problem i huvudet och 
de behöver ej längre se en bild av ett äpple för att kunna föreställa sig detta utan det skrivna 
ordet äpple räcker för att barnet kan koppla samman det med verklighetens äpple. Från att 
barnet till en början lär sig genom konkreta föreställningar kan barnet nu vid skolåldern ordna 
och omordna sina föreställningar. Barnet förstår bildsymboler och även abstrakta symboler. 
I korttidsminnet kan det finnas flera intryck samtidigt och de som blir inlärda lagras i 
långtidsminnet som föreställningar (Bergquist, 2003). Barn med IF följer i stort sett samma 
utvecklingsmönster både vad det gäller den känslomässiga utvecklingen och 
förståndsutveckling. Det som skiljer är takten på barnets utveckling och hur långt barnet kan 
nå i sin utveckling. Personer med IF har en längre inlärningstid och deras förmåga kan vara 
begränsad till hur mycket de kan lära sig. Korttidsminnet hos personer med IF är nedsatt så 
förmågan att ta in intryck från omgivningen är mer begränsad än för en person men typisk 
utveckling. Detta gör också att de har svårigheter med att välja ut vad de viktigaste intrycken 
är från en situation. Bilden av omvärlden blir inte så nyanserad och det tar längre tid för dem 
att skaffa sig bilden (Bergquist, 2003).  

 

Det viktigaste med träning av exekutiva funktioner är att träningen skall vara varierad 
eftersom det handlar om flera olika processer. Träningen skall gärna ske i vardagliga 
situationer och i den egna miljön. Det är viktigt att det skapas förutsättningar för personen att 
observera, bedöma och hantera sina egna svårigheter. Träning via dator behöver kompletteras 
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med att någon slags tränare är närvarande (Fleischer & From, 2016). Brister i exekutiva 
funktioner har en neurologisk förklarning men träningen av dessa funktioner kan genomföras 
i sociala och pedagogiska miljöer. Det är viktigt att stärka de exekutiva funktionerna både 
genom övning och genom social samvaro. Det måste skapas förutsättningar så att barnet skall 
kunna delta i den sociala miljön eftersom de exekutiva funktionerna utvecklas även i 
relationer (Olsson & Olsson, 2010). 
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3 Metod 

Detta avsnitt beskriver val av metod och hur studien genomförs samt bearbetning av material 
och vilka etikfrågor som finns att ta hänsyn till i studien.  

 

I studien genomfördes en datainsamling där försöksdeltagarna fick utföra tester vid två 
separata tillfällen. Mellan dessa testtillfällen fick deltagarna träna sin planeringsförmåga med 
hjälp av programvaran Planera Mera under fyra veckor. Detta för att möjliggöra mätningen 
av effekten av den träning som försökspersonerna genomfört mellan testtillfällena.  

3.1 Deltagare 

De två grupper som ingick i studien var; barn i åldern sju till nio år med typisk utveckling 
samt ungdomar i särskolan med åldern 15 till 21 år med intellektuell funktionsnedsättning. I 
studien görs en matchning mellan grupperna på mental ålder. I denna studie avses att den 
uppnådda intellektuella utbildningsnivån hos de båda grupperna skall vara på samma nivå. 
Datainsamling skedde med 30 barn i de yngre klasserna i grundskolan. Studien tog även del 
av data som tidigare samlats in av ytterligare en testledare från gruppen ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning. Alla tester har genomförts på likvärdigt sätt och båda 
testledarna hade innan insamlingen gått igenom hur testerna skulle genomföras. 

 

De data som presenteras nedan är den data som är aktuell för denna studie. Övrig data som 
samlats in under projektets arbete kommer att redovisas i en separat rapport. 

3.2 Planera Mera 

Planera Mera är ett interaktivt spel framtaget av Lisa Palmqvist i syfte att undersöka om vi 
kan träna barns planeringsförmåga med särskilt fokus på barn med intellektuell 
funktionsnedsättning.  

 

Spelet bygger på att spelaren skall lösa olika typer av vardagsuppgifter för att hjälpa en Alien 
som kraschlandat med sin raket här på jorden och mist alla sina tillhörigheter. När spelaren 
löser uppgifterna hjälper spelaren Alien att samla på sig nya tillhörigheter så att Alien kan 
möblera upp sin raket igen. Uppgifter som spelaren skall lösa är vardagsuppgifter, 
exempelvis att borsta tänderna, packa skolväskan.  

 

Spelet består av fyra olika rum se Figur 1, och det finns tre svårighetsgrader på de uppgifter 
spelaren får göra. Uppgifterna bygger alla på samma princip, att spelaren får ett uppdrag 
(rosta en macka) och ska då samla på sig de saker som behövs för att kunna utföra uppdraget 



                          

såsom bröd, brödrost, smör och pålägg se Figur 2. För att uppdraget ska vara korrekt måste 
sakerna placeras i rätt ordning på området längs ned i varje rum, se Figur 3.  

 

Alla instruktioner ges muntligen av Alien. När spelaren har löst ett antal uppgifter får 
spelaren olika saker som placeras inne i raketen som en belöning. Spelaren kan alltid gå till 
raketen och se om det kommit nya saker eller bara flytta runt de saker som finns där. 

Figur 1: Visar Alien och de olika rummen som finns i spelet Planera Mera 

 

Figur 2: Här är strukturen på rummet där spelaren hämtar de saker som behövs för att utföra 

uppdraget.  
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Figur 3: Sakerna läggs på det vita området bredvid Alien i den ordningen som de behövs för att utföra 

uppdraget. 

3.3 Rekrytering 

Rekrytering har skett genom telefonkontakt med rektorer för skolor inom mellan-Sverige. 
Vidare har ett informationsbrev om projektet skickats ut till skolorna. Det har även erbjudits 
fysisk informationsträff på de intresserade skolorna.  

 

Det är flera deltagande skolor som ingår i denna undersökning med barn ifrån olika årskurser. 
De årskurser som deltar är förskoleklass, årskurs ett, årskurs två och elever från 
gymnasiesärskolor. 

3.4 Undersökningsmetod 

Som metod i studien valdes en Kvasiexperimentell design (Kjellberg & Sörqvist, 2015) då 
studien  genomförts med grupper som inte var randomiserade utan de som ingick  i studien 
utgjordes av två typer av deltagare; barn med typisk utveckling (TU) och ungdomar med en 
intellektuell funktionsnedsättning (IF). I studien önskades en matchning mellan grupperna på 
deltagarnas utvecklingsnivå, det vill säga att deras mentala ålder var jämförbar. 



                          

3.5 Material 

Testerna som använts i studien för att mäta deltagarnas utveckling är fyra olika typer av 
planeringstester som skiljer sig åt i svårighetsgrad. Deltagarna behöver hålla olika många 
regler aktiva under tiden de genomför testen vilket även ger en skillnad på hur stor 
belastningen blir på minnet. Svårighetsordningen på testerna är följande:  

1. Vad kommer först  

2. Receptplanering 

3. Zoo Karta 

4. Ärendeplanering   

Detta kapitel ger grundläggande information om vad respektive test består av och vad som 
avses att mätas. 

3.5.1 Ravens Färgade Progressiva Matriser (FPM) 

Ravens FPM är ett icke verbalt intelligenstest. Testet används för att se vilken nivå den 
intellektuella förmågan ligger på. I studien användes testet för att matcha testdeltagarnas 
mentala ålder mot varandra. Testet är utvecklat för barn i åldern 5-11 år och äldre vuxna. 
Testet består av 36 bilder i tre olika uppsättningar (A, AB, B) med 12 bilder i varje 
uppsättning. Deltagarens uppgift är att i en bild med ett mönster där det saknas en pusselbit 
identifiera samma mönster i någon av de fyra olika pusselbitarna som ges som alternativ till 
att matcha mönstret i den stora bilden (Goharpey, Crewther, & Crewther, 2013). 

Poäng: 0-36 

3.5.2 Zoo Karta 

Zoo karta (BAD-C Zoo Map) är ett test om planering. Testet ger information om barnets 
förmåga att planera en färdväg för att kunna besöka sex platser utav tolv möjliga. Testet 
består av en karta över ett zoo och det finns fyra regler som barnet måste förhålla sig till när 
de genomför testet. De platser som skall besökas finns på ett separat papper tillsammans med 
reglerna så att barnet alltid kan titta på pappret för att ha tillgång till informationen. Barnets 
uppgift är att rita ut den väg som hen vill besöka platserna men även att förhålla sig till de 
givna regler som finns (Emslie, Wilson, Burden, Nimmo-Smith, & Wilson, 2003). 

Poäng: ingen nedre gräns - 8 

3.5.3 Receptplanering 

Receptplanering (Childrens Cooking Task) är ett planeringstest. Detta test har modifierats på 
så sätt att det passar att utföras i penna- och pappersform. Testet består av sju lappar som 
utgör ett recept på en kaka. Lapparna innehåller instruktioner för vad som skall göras när en 
kaka bakas. Barnet skall sortera lapparna i den ordning som barnet skulle gjort om det bakat 
i verkligheten (Cheyignard, Catroppa, Galvin, & Anderson, 2010).  

Poäng: 0-8 
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3.5.4 Ärendeplanering 

Ärendeplanering (Multiple Errand Task) utvärderar de exekutiva funktionerna genom att 
deltagaren får planera ett antal vardagsaktiviteter (Shallice & Burgess, 1991). Detta test är 
modifierat för att passa att utförandet sker med penna och papper (Steverson, Adlam, & 
Langdon, 2017). Uppgiften består av 6 stycken aktivitetskort, 4 stycken bildkort och det finns 
fem av varje bildmotiv. Bildmotiven representerar kök, hall, skolgård och klassrum. 
Deltagarens uppgift är att bestämma vilken ordningen hen vill utföra aktiviteterna samt vilket 
rum hen tycker att aktiviteten skall utföras i. Det finns en regel som deltagaren måste förhålla 
sig till under testet. Regeln innebär att om du har varit i ett rum, men valt att lämna rummet 
och göra en aktivitet i ett annat rum så kan du inte gå tillbaka till föregående rum. Deltagaren 
kan däremot välja att utföra flera aktiviteter i ett rum. 

Poäng: 0-7 
 

3.5.5 Vad kommer först 

Vad kommer först? har utvecklats av Lisa Palmqvist och syftar till att undersöka barnets 
förmåga till att organisera ett mål i mindre delar tidssekventiellt. Testet är uppbyggt så att det 
skall efterlikna de uppgifter som barnen/ungdomarna får i appen Planera Mera. Testet består 
av tio uppgifter och varje bild består av en fråga och tre steg, exempelvis vilket klädesplagg 
tar du på dig först? Underbyxor, byxor eller regnbyxor? Barnet skall säga i vilken ordning 
hen vill göra de tre stegen som svar på frågan. 

Poäng: 0-10 

3.6 Studiens genomförande 

Genomförandet och insamlingen av data skedde i tre etapper i form av förtest, träningsfas 
och eftertest. Testerna utfördes i de medverkande elevernas skolor. Alla tester genomfördes 
under elevernas ordinarie skol- och fritidstid. Träningsperioden med programvaran Planera 
Mera genomfördes också under elevernas ordinarie skoldag.  

3.6.1 Förtest 

Som första etapp genomfördes förtester där testledaren arbetade med eleverna en och en. De 
tester som gjordes för denna studie var Ravens FPM, Zoo karta, Receptplanering, 
Ärendeplanering och Vad kommer först?. Denna sekvens av test tog ca 1,5 timmar per barn. 

3.6.2 Träningsfas 

Etapp två var barnens träningsperiod med programvaran Planera Mera. Den perioden var fyra 
veckor lång och skedde i samarbete med skolan där träningen genomfördes under 15 min per 
dag under perioden. Träningen gjordes på skoltid eller fritidstid och det var läraren samt 
fritidspersonal som såg till att eleverna fick möjlighet att träna varje skoldag. Träningen 
genomfördes med barnen vid olika tider på dagen då lärare och fritidspersonal ansåg att det 
passade bäst in med övrig undervisning. Detta för att barnens vanliga undervisning skulle 
påverkas så lite som möjligt. Barnen spelade Planera Mera självständigt och under tiden som 
barnen spelade hade de hörlurar på sig för att de skulle kunna lyssna på instruktionerna som 
ges i spelet och inte bli störda av de andra eleverna som spelar samtidigt. Under träningsfasen 
fanns lärare eller fritidspersonal på plats och kunde assistera om barnen behövde hjälp. 



                          

3.6.3 Eftertest 

Etapp tre var eftertester där testledaren arbetade enskilt med barnen. De tester som gjordes 
vid detta tillfälle var: Zoo karta, Receptplanering, Ärendeplanering och Vad kommer sen?. 
Denna sekvens av tester tog ca en timma per barn. 

3.7 Bearbetning av materialet 

Det insamlade datamaterialet sammanställdes i MS Excel. Excel-filerna användes sedan för 
vidare bearbetning i statistikprogrammet Jamovi version 0.7.5.7. Den statistiska bearbetning 
som genomfördes i Jamovi var variansanalys mixad två-vägs Anova, oberoende t-test. 
Konfidensintervallen som användes i studien är 95% och alfa-nivån 5%. T-testet användes 
för att kunna matcha grupperna på mental ålder. 

3.8 Etik 

Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Linköping med diarienummer 
2015-00107.  
 
I samband med att skolan tackat ja till deltagande i studien, gick det  ut ett informationsblad 
till alla föräldrar med barn i de berörda klasserna. Föräldrarna gav aktivt sitt godkännande 
för att barnet skulle få delta i studien genom en medgivarblankett som medföljde 
informationsbladet. Skulle något barn inte vilja fortsätta medverka i studien så fanns 
möjligheten att avsluta medverkan utan att behöva ge någon förklaring till varför. 
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4 Resultat 

I studien ingick 57 stycken barn och ungdomar. T-testet visade att medelvärdet för gruppen 
typiskt utvecklade (TU)  ligger signifikant högre i utvecklingen jämfört med medelvärdet för  
gruppen med intellektuell funktionsnedsättning (IF). För att uppnå matchning i mental ålder 
har 7 deltagare med högsta resultat plockats bort i gruppen TU och 2 deltagare med lägsta 
resultat blockats bort i gruppen IF. Med denna korrigering så blev det 24 personer i respektive 
grupp, se Tabell 1. 
 

Tabell 1: Fördelning i grupperna 

  Flickor Pojkar Ålder Raven 

      M SD  M SD 

TU 14 10 7.90 0.85 25.30 4.14 

IF 17 7 18.50 1.45 23.30 5.09 

 

 

Efter korrigering med avseende på mental ålder är t(48)= -1.46, P=0.15. Gruppen för typiskt 
utvecklade och IF bestod vardera av 24 deltagare. Tabellen ovan visar data för hur  
fördelningen mellan flickor och pojkar såg ut i grupperna, barnens medelålder (M) och 
medelvärde (M) på Ravens test och standardavvikelse (SD). Det förekom sjukdom under 
perioden för studien vilket medfört att i vissa tester är antalet deltagare som genomfört 
eftertesterna färre. Detta presenteras i respektive tabell för aktuellt test. 

4.1 Vad kommer först? 

Tabell 2: Deltagare i Vad kommer först? 

 

Grupp M SD N 

Förtest TU 8.58 0.97 24 

 

IF 7.83 1.95 24 

Eftertest TU 8.42 1.18 24 

  IF 7.83 2.57 23 



                          

 

Deltagare och resultat av testet Vad kommer först? presenteras i Tabell 2. Huvudeffekten av 
träning med Planera Mera visar inte på någon signifikant skillnad F(1,45) = 0.056 p=0.813. 
Vidare finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna TU och IF i hur väl de utförde testet  
F(1,45) = 2.39  p=0.129.  

Interaktionseffekten mellan grupperna TU och IF visar ej heller den någon signifikant 
skillnad före och efter träning med Planera Mera, F(1,45) = 0.164 p=0.687, se Figur 4.  
 

Figur 4: Resultat från Vad kommer först?: Huvudeffekten på hela gruppen före och efter träning med 

Planera Mera, skillnaden mellan hur väl grupperna utförde testet och interaktionseffekten mellan 

grupperna visar inte på någon signifikant skillnad. 

4.2 Receptplanering 

Tabell 3: Deltagare i receptplanering. 

Test  Grupp M SD N 

Receptplanering TU 5.54 0.88 24 

Förtest IF 5.46 1.67 24 

Receptplanering  TU 5.46 1.28 24 

Eftertest IF 5.35 1.27 23 
 

Deltagare och resultat av testet Receptplanering presenteras i Tabell 3. Huvudeffekten av 
träning med Planera Mera visar inte på någon signifikant skillnad, F(1,45)=0.179 p=0.674. 
Vidare visar skillnaden mellan grupperna TU och IF inte heller på någon signifikant skillnad 
i hur det utförde testet, F(1,45 )=0.112 p=0.740. 

Interaktionseffekten mellan grupperna visar ej heller den någon signifikant skillnad, F(1,45) 
< 0.001 p=0.993 se Figur 5.  
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Figur 5: Resultat från receptplanering: Huvudeffekten av träning med Planera Mera, skillnaden mellan 

hur väl grupperna utförde testet och interaktionseffekten mellan grupperna visar inte på någon signifikant 

skillnad. 

 

4.3 Zoo karta 

Tabell 4: Deltagare i Zoo karta. 

Test  Grupp M SD N 

Zoo Karta förtest TU -0.38 5.87 24 

 IF -1.08 6.09 24 

Zoo Karta 
Eftertest TU -0.98 5.05 

24 

  IF -1.48 5.25 23 

Deltagare och resultat av testet Zoo karta presenteras i Tabell 4. Huvudeffekten av träning 
med Planera Mera visar inte på någon signifikant skillnad, F(1,45) = 0.625 p=0.433. Vidare 
visar skillnaden mellan grupperna TU och IF inte heller på någon signifikant skillnad i hur 
väl de utförde testet, F(1,45 ) = 0.123 p=0.727. 

Interaktionseffekten mellan grupperna visar ej heller den någon signifikant skillnad, F(1,45) 
= 0.005 p=0.942 se Figur 6.    



                          

Figur 6: Resultat från Zoo Karta: Huvudeffekten av träningen med Planera Mera, skillnaden mellan hur 

väl grupperna utförde testet och interaktionseffekten mellan grupperna visar inte på någon signifikant 

skillnad. 

4.4 Ärendeplanering 

Tabell 5: Deltagare i Ärendeplanering. 

Test  Grupp M SD N 

Ärendeplanering TU 6.08 1.14 24 

Förtest IF 5.00 1.68 23 

Ärendeplanering TU 6.25 0.79 24 

Eftertest IF 5.55 1.47 22 

Deltagare och resultat av testet Ärendeplanering presenteras i Tabell 5. Huvudeffekten av 
träning med Planera Mera visar inte på någon signifikant skillnad, F(1,44) = 1.903 p=0.181. 
Det var en signifikant skillnad mellan grupperna, TU klarade testet ärendeplanering med 
bättre resultat gentemot gruppen med IF, F(1,42 ) = 7.10 p=0.011 liten effektstorlek ŋ2= 
0.139   

Interaktionseffekten mellan grupperna visar ej någon signifikant skillnad, F(1,45) = 0.327 
p=0.570 se Figur 7. 
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Figur 7: Resultat från ärendeplanering: huvudeffekten av träningen med Planera Mera och 

interaktionseffekten gav ingen signifikant skillnad. Däremot visade sig gruppen med TU vara signifikant 

bättre i hur väl de utförde testet gentemot gruppen med IF. 
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5 Diskussion 

I de fyra olika testerna Vad kommer först, Receptplanering, Zoo karta och Ärendeplanering 
som genomfördes i studien visades inte någon utveckling av planeringsförmågan på hela 
testgruppen när vi tittade på testresultaten före och efter träning med Planera mera. Resultatet 
när vi tittade på hur väl gruppen TU och gruppen IF klarade av att utföra testet, visade testerna 
Vad kommer först, Receptplanering och Zoo karta inte någon skillnad mellan grupperna. I 
testet Ärendeplanering klarade gruppen TU sig bättre med hur de genomförde testet gentemot 
gruppen med IF. Studien tittade även på om de båda grupperna TUs och IFs resultat i testerna 
Vad kommer först, Receptplanering, Zoo karta och Ärendeplanering förändrades över tiden. 
Det har inte skett någon förändring av resultatet inom de båda grupperna mellan första 
testomgången och den andra testomgången. 

5.1 Hur skiljer sig planeringsförmågan före och efter träning med 
Planera Mera?   

I studien påvisas inte några signifikanta skillnader i planeringsförmågan i de tester som 
gjordes innan och efter träning med Planera mera. En av faktorerna som påverkat utfallet kan 
vara att träningen endast har skett i ett digitalt medium. Fleischer och From (2016) betonar 
att digital träning bör kompletteras med träning som sker i vardagsmiljön och att träning av 
exekutiva funktioner gynnas av att vara varierad då det handlar om flera olika processer. Det 
fungerar att variera vilka exekutiva funktioner som belastas i digital träning men en fördel 
med att koppla det till fysisk träning i vardagen är att individen får möjlighet att reflektera 
och hantera sina svårigheter i den praktiska situationen. Detta skulle även ge dem möjlighet 
som Kindvall (2018) tar upp att abstrahera och generalisera de övningar som tränas i ett 
medium till en användbar kunskap i vardagen. Ytterligare en brist i studien kan vara att vi 
inte erbjöd barnen någon form av lärarstöd eller annan närvarande vuxen i samband med 
deras träningstillfällen. Detta tar Fleischer och From (2016) upp som en viktig del för 
gruppens förmåga att utvecklas. De exekutiva funktionerna utvecklas även i relationer vilket 
gör det viktigt att den sociala miljön ger rätt förutsättningar så att barnen kan delta utifrån sin 
förmåga. 

5.2 Hur skiljer sig planeringsförmågan mellan ungdomar i åldern 
15-21 år med IF och typiskt utvecklade barn i åldern 7-9 år? 

Danielsson et al skriver i sin rapport från 2010 att tidigare studier visat på att exekutiva 
funktioner skulle vara kopplat till förmågan att lära snarare än intelligens. Det vill säga att 
människor med samma mentala ålder klarar av att hantera uppgifter där de exekutiva 
funktionerna används med jämförbara resultat. Detta visar även denna studie på, det går inte 
att se någon skillnad mellan de båda gruppernas resultat i hur de klarat av uppgifterna i tre 
av de fyra testerna som genomfördes i studien. Danielsson et al visar i sin rapport från 2010 
där grupperna har samma kronologiska ålder och matchningen i grupperna har gjorts på andra 



                          

kriterier än MÅ, att skillnaderna i hur grupperna klarar av uppgifter där de exekutiva 
funktionerna används handlar mer om typen av uppgift. 

 

Gruppen med TU var signifikant bättre på de uppgifter som handlade om planering, medan 
övriga uppgifter inte gav något signifikant utslag mellan grupperna. Även i Danielssons 
rapport från 2012 visar deras resultat att barnen med IF presterade under gruppen MÅ när det 
kom till planeringsförmåga. Detta var liknande resultat som erhölls även i denna studie, att 
gruppen för TU var signifikant bättre på hur de utförde planeringsuppgiften i testet 
ärendeplanering. I testet med ärendeplanering behövde barnen hålla ordning på i vilka rum 
de redan hade varit då det fanns en regel som sa att de inte fick gå tillbaka till ett tidigare 
besökt rum. För att lyckas bra med testet behövde barnen tänka igenom vilka de olika 
uppgifterna var som skulle utföras och i vilken ordning som passade bäst att göra dem för att 
inte behöva gå tillbaka till ett rum igen. Testet syftar till att utvärdera deltagarnas exekutiva 
funktioner så som planering, impulskontroll och flexibilitet. Vid utförande av 
planeringsuppgifter används framförallt exekutiva funktioner i form av arbetsminne för att 
komma ihåg instruktioner, kontrollera uppmärksamheten och lösa problem (Klingberg, 
2011). Bergqvist (2003) tar upp att personer med IF har ett svagare arbetsminne och har 
svårare att ta fram vad som är viktigt för situationen. Även Olsson och Olsson (2010) skriver 
att personer med IF har nedsatt förmåga av korttidsminnet och att arbetsminnet inte klarar av 
hög belastning. De exekutiva funktionerna är beroende av hjärnans mognad och för att kunna 
utföra exekutiva funktioner krävs att individen använder sig av minnet och att denne även 
kan göra en analys av sin situation enligt Klingberg (2011). Det är således förmågan i 
arbetsminnet som är nedsatt. Detta medför att gruppen IF har svårt att hålla information och 
instruktioner i minnet. 

5.3 Skiljer det sig något mellan ungdomar med IF och typiskt 
utvecklade barns utveckling av planeringsförmågan efter 
genomförd träning?  

Planeringsförmågan hos grupperna TU och IF undersöktes genom att genomföra testerna Vad 
kommer först, Receptplanering, Zoo karta och Ärendeplanering före träning med Planera 
mera samt efter genomförd träning. Testerna visade inte någon förbättring av barnens 
planeringsförmåga efter genomförd träning med Planera mera. Olsson och Olsson (2010) tar 
upp vikten av att inte likställa en individ med IF med en yngre person åldersmässigt eftersom 
den äldre individen har erhållit livserfarenhet under sina levnadsår. Enligt den teorin borde 
IF-gruppen kunnat prestera bättre eftersom de har längre livserfarenhet men det var dock 
inget som visade sig varken före eller efter träningsfasen med Planera Mera. 

5.4 Studiens begränsningar 

Rekryteringen till studien skiljer sig i de båda grupperna. De personer som ingår i gruppen 
med IF har rekryterats i ett större geografiskt område och de är ett fåtal som går i gemensam 
skola. I gruppen för TU har rekryteringen endast skett på tre olika skolar inom Östergötland. 
Detta kan medföra att gruppen med TU har en mera homogen sammansättning än gruppen 
för IF men bedömningen är att effekten utav detta inte borde påverka utfallet av resultatet 
som studien fått.  

 

Utformningen av testet kan ha påverkat utfallet då barnen fick alla instruktioner upplästa i 
början av testet och detta innebar att barnen hade mycket information att bearbeta under en 
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kort tid. Olsson och Olsson (2010) tar specifikt upp att för att personen skall ha en möjlighet 
att klara av uppgiften eller att lära sig krävs det att informationen delas upp i konkreta steg 
och att intrycken inte blir för många på en gång. I vår studie kom all information på en gång 
vilket således kan ha påverkat resultatet negativt eftersom IF-gruppen har svårt att hålla 
mycket information i minnet samt att de har svårt att filtrera ut de viktiga delarna i 
informationen. 

5.5 Slutsats 

Slutsatsen för denna studie är att barnen i grupperna IF och TU generellt sett ligger på samma 
nivå med ett undantag att gruppen TU har högre resultat i sin planeringsförmåga för 
ärendetestet. Spridningen i resultaten inom gruppen med TU är mindre än för gruppen med 
IF innan träning med Planera Mera. Vidare har resultatet av träning med Planera Mera inte 
givit något förbättringsresultat avseende på hur grupperna klarar av att hantera sin planering. 
Detta är dock något som skulle vara ett intressant område att studera vidare. Det vore 
intressant att få en tydligare koppling till vardagen för individerna, exempelvis skulle 
träningen med Planera Mera kunna kopplas ihop med en praktisk träning där individerna får 
göra liknande uppgifter i sin vardag. Fleischer och From (2016) tar upp att ytterligare ett sätt 
att stärka möjligheterna för personer med IF att lära sig, är att ha en person närvarande under 
träningen, dels som rollen av en tränare men även för att träna de sociala förmågorna.  
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