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Evnetesting i spesial/pedagogisk teori og praksis –  

Seminar Oslo Universitet 22. november 2017:  

Patrik Arvidsson 

Med.dr. i handikappvetenskap 

Leg. Psykolog 

IQ, hverdagsfungering og læringspotensial hos mennesker 

med utviklingshemming 

Vuxenhabiliteringen, Gävleborg 

och Jönköping University 

• För att diagnosticera/klassificera (administrativa 
skäl)? 

• För att ge insatser och stöd (av praktiska/kliniska 
skäl)? 

Varför utreder vi? 
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Relationen IK – ”adaptiv förmåga” 

• Massor av forskning visar stor empirisk osäkert  

• Omfattande metaanalys visade på korrelationer från .03 till .91  

 

 

 

(Flanaga, 2009; Tiekstra et al., 2009) 

Dynamiska mått (lärandepotential) är bättre på att förklara 

skolprestation 

Exempel: HART (The 
Hessels analogical 
reasoning test) 
(Tiekstra et al, 2009; 
2016; Hessels, 2012) 
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• De fångar inte upp viktig information om hur 
personen lär sig (lärandepotential) eller andra 
viktiga faktorer som är kopplade till lärande 

• Missgynnar personer från lägre socialgrupper 
och/eller de som redan han inlärningssvårigheter 

 

 

Problem med traditionella bedömningar 

(Feuerstein et al., 1979; Haywood, 1988; Borkowski, 
1989; Tzuriel and Haywood, 1992; Guthke and Stein, 
1996; Haywood, 1997; Flanagan, 2009; Nisbett, 2012) 

• Överrepresentation i både somatisk och 
psykosocial ohälsa 

• Svårare i sociala relationer 

• Svårare komma ut i arbetslivet 

• Socialt sårbarhet/socialt utsatthet 

 

 

Intellektuell funktionsnedsättning 

(Tideman, 2000; Umb-Carlsson & Sonnander, 2005; 
Snell et al, 2009; Thompson et al., 2009;  
Greenspan, Switzky & Woods, 2011;  
Kuosmanen  & Starke M, 2015; J. Arvidsson, 2016;). 
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• Positivt kopplat till hälsa, välbefinnande och 
lärande 

Delaktighet som mått på vardagsfungerande 

(WHO, 2001; 2007; 
Arvidsson 2013) 

Delaktighet 

• Sociologiska 
rötter – ”att vara 
där”  

• Utvecklings-
psykologiska 
rötter – ”hur är det 
när du är där” 

(Granlund et al, 2012) 
(Imms et al, 2016) 
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• Delaktighet (inga upplevda problem i 
vardagsfungerande): Något som görs ofta och 
som personen tycker är viktig att få göra/vill göra 

• Delaktighetsinskränkning (upplevda problem): 
Något som görs sällan eller aldrig, men som 
personen skulle vilja göra/tycker är viktig att få 
göra 

• Självskattningar i 68 olika vardagsaktiviteter 

 

Att mäta/bedöma delaktighet 

(Arvidsson et al, 2012; 2014) 

(Arvidsson , 2013) 
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• För personer (16-45 år) med lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning:  

• Umgås med vänner, föräldrar/vårdnadshav, syskon 

• Vara med i en klubb/förening, delta i idrott/kultur 

• Vara ute i naturen, Åka på semester 

• Besöka restaurang/kafé, Bo som man vill  

• Arbeta med lön, Köra bil 

• Hantera stress 

 

Delaktighetsinskränkning (problem) 

(Arvidsson et al, 2014) 

• Höga korrelationer med självskattat välbefinnande 

• Höga korrelationer med t.ex. autonomi, 
självbestämmanden. 

• Höga negativa korrelationer med godtrogenhet 
och naivitet (social sårbarhet) 

 

Delaktighet 

(Arvidsson et al, 2014; 
submitted; in prep) 
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• Andra (närstående) har ganska lätt att bedöma 
”gör” men inte ”viktigt” 

   (Jämför med mått på adaptiv förmåga) 

 

Delaktighet 

(Arvidsson et al, submitted) 

• Intressant eftersom nivå av intellektuell förmåga (IK) i 
klinisk praxis fortfarande avgör diagnos eller inte – 
”cutoff” IK 70 (+/- felmarginal för testet) 

Samband mellan IK och delaktighet/ 

delaktighetsinskränkningen? 
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IK kan inte förklara nivå av delaktighets-

inskränkning/delaktighet (IK 55-85)  

• En svensk version av ESCAPE-NOW (Hickson & Khemka, 
2013; 2015) 

• ESCAPE-NOW (An Effective Strategy-based Curriculum For 
Abuse Prevention And Empowerment For People with 
Developmental Disabilities) är en 12-gångers gruppintervention för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning som lär ut: 

• hur deltagarna kan förstå socialt riskfyllda situationer 

• en 4-stegsmodell för effektivt beslutsfattande i sociala 
situationer 

 

 

 

 

Kan lärandepotential förklara delaktighet? 
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• Kognitiv lärandepotential  kan lättare lära sig 
problemlösning i sociala situationer? 

• Förmåga till problemlösning i sociala situationer  högre 
social delaktiget och/eller högre välbefinnande? 

• Pilotstudie påbörjas nu och större studie planeras 

 

Kan lärandepotential förklara nivå av delaktighet? 

• För att diagnosticera/klassificera? 
• ”Kan” – förmåga (ability). Vad individen klarar att göra? 

• Individens prestation jämfört med andra i samma ålder.  

• Vad individen klarar av utan stöd. 

• Fråga närstående 

• För att ge insatser och stöd? 
• Måste ta hänsyn till individens vilja och preferenser. ”Gör” i 

kombination med ”viktigt” 

• Vad individen själv upplever som problematiskt.  

• Vad klarar individen med stöd? 

• Individens förmåga att klara sig i framtiden.  

• Individens lärandepotential. 

• Fråga individen själv 

Varför utreder vi? 
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Tusen takk! 

patrik.arvidsson@regiongavleborg.se 


