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� Jag har arbetat som skolpsykolog i 17 år och 
mest i grundskola

� I slutet  av 1990-2000-talet arbetade jag två
år inom grund- och gymnasiesärskolan

� Arbetar i mottagningsteam sedan snart 5 år 
tillbaka och är skolpsykolog på
träningssärskola för barn med 
flerfunktionsnedsättning på tidig 
utvecklingsnivå.



� Definition:
”Med nyanländ ska avses den som 
har varit bosatt utomlands och 
som numera är bosatt här i landet 
eller ska anses bosatt här och som 
har påbörjat sin utbildning här 
efter höstterminens start det 
kalenderår då han eller hon fyller 
sju år. En elev ska inte längre 
anses vara nyanländ efter fyra års 
skolgång här i landet. ” (Skollagen, 
3 kap. 12a§)



� Två skäl:
� Påbörjat arbete under nätverksdagar 2015. 

Finns behov i nätverket att få mer kunskap, 
vilket inte minst mailen i nätverket visar.

� Uppdrag från psykologchefer i Göteborgs 
Stad



� 1990-talet:
� Många nyanlända från bla Balkan
� Ansvaret för Grund- och Gymnasiesärskolan 

flyttas från Landstinget till Kommunen 1 jan 
1995

� Antalet barn som skrivs in i grundsärskolan 
ökar från 0,92% år 92/93 till 1,47% år 05/06 

� Erfarenheter görs att psykologutredningar på
nyanlända barn inte alltid är tillförlitliga.  



� 2000-tal:
� De första riktlinjerna kommer kring hur 

psykologer ska tänka kring att utreda 
nyanlända barn

� Uppmanar till restriktivitet-lång tid att lära 
sig ett nytt språk!

� Användande av icke-språkliga test



� ”Enligt Skolverkets siffror hade under läsåret 2010/2011 ungefär 
var femte elev (22 procent) i grundskolan utländsk bakgrund. 
Kommunernas egenrapportering visar att ungefär var fjärde elev 
(26 procent) i grundsärskolan hade utländsk bakgrund.

� Kommunernas egenrapportering visar vidare att andelen elever 
med utländsk bakgrund varierar från kommun till kommun. I 30 
kommuner har var tredje elev i särskolan utländsk bakgrund. 
Vissa kommuner har inga elever med utländsk bakgrund 
placerade i särskolan medan andra kommuner har en hög andel 
exempelvis Botkyrka, Huddinge, Stockholmsstad, Malmö, 
Helsingborg, Landskrona, Göteborg, Örebro och Allingsås. Här 
varierar andelen elever med utländsk bakgrund i grundsärskolan 
från 37 upp till 95 procent av totala andelen elever i 
grundsärskolan i kommunen.”

� Baseras på statistik från 257 kommuner (ej träningsskolan) ur 
”Mottagandet i särskolan under lupp”, Rapport  Skolinspektionen



� Forskning och kliniska erfarenheter:

� Kusingifte i generationer

� Sämre Mödra- och förlossningsvård

� Undernäring

� Brist på stimulans och alternativ kommunikation 
hos gränsbarn och barn med 
funktionsnedsättningar exv. hörselnedsättning



� Det behöver tas fram nya riktlinjer för utredning av nyanlända av 
flera anledningar:

� Ny forskning och ny diagnosmanual DSM-5 visar att mindre vikt 
bör läggas på resultat på intelligenstester för alla barn

� Större vikt ska på klinisk bedömning och adaptiva förmågor

� Alla intelligenstester är mer eller mindre kulturbundna

� Risk för över- och underdiagnosticering? 

� Tidigare har riktlinjerna mest utgått från att gruppen nyanlända 
är en homogen grupp?



� 4 Nivåer enligt ICD-10:
� Lindrig psykisk utvecklingsstörning IK 50-70
� Medelsvår psykisk utvecklingsstörning IK 30-

50
� Svår psykisk utvecklingsstörning IK 20-40
� Grav psykisk utvecklingsstörning IK under 

20-25
� Ospecificerad utvecklingsstörning





� Familjer och ensamkommande barn som flytt 
ifrån krig och förtryck- söker asyl. Just nu 
den största gruppen.

� Familjer med ett sjukt och/eller 
funktionsnedsatt barn som söker sig hit för 
att barnet ska få vård, skola och värdigt liv

� Anknytningsärenden

� Arbetskraftsinvandring



� Sociokulturell utvecklingsnivå
� Ålder
� Formell utbildningsnivå
� Socioekonomisk bakgrund
� Typ av syssla och arbete
� Psykiskt mående
� Transferfas (längd, karaktär)



� Fråga föräldrar om de har intyg på
funktionsnedsättning/sjukdom med sig från barnets 
hemland, oro för barnets utveckling, svårigheter med 
barnet i hemlandet?

� Intyget är en utgångspunkt, men inte säkert att den håller 
som inskrivningshandling

� Pedagogisk kartläggning av barnets skolgång i hemlandet-
vad säger den oss psykologer?

� 0-4 års skolgång påverkar testresultat. Kan prestera som 
förskolebarn på en del test. Gäller vuxna (T. Rune Nielsen, 
2015).



� Education does not only provide factual 
knowledge.

� Education improves the ability to process 
information and processing speed.

� Provides ”test-wiseness” Understanding for how 
tests are constructed and what is required, 
independent of the content. (T.Rune Nielsen)



� Can we make the same assumptions about our 
tests in illiterate people?

� Do our tests measure what we expect them 
to measure? 

� Or do we face educational test bias?

� -A question of validity
◦ Examples of validity issues: 

� Visuoconstruction
� Semantic verbal fluency (T. Rune Nielsen)







� Barnet bör först genomgår somatisk 
undersökning och medicinska svårigheter 
åtgärdas t ex undernäring

� Undersöka hur barnets psykiska hälsa ser ut t 
ex svåra trauman, depression

� Det tar tid att lära sig ett nytt språk. 2-3 år 
vardagsspråk-logopeder



� Varje barn som kommer får en individuell 
bedömning- ej generella riktlinjer som säger t ex 
vänta två år med psykologutredning

� Misstänks utvecklingsstörning, så bör utredning 
starta. Skolverkets Allmänna råd för nyanlända 
(remissutgåva) sid. 14, 15, 20, 27.

� För många barn kan en psykologutredning göras 
tidigt t ex barn med tydliga 
funktionsnedsättningar, föräldrar har länge haft 
oro för barnets utveckling



� Det viktigaste instrumentet vi har är anamnesen från 
föräldrarna och skolan, hemspråkslärare

� Viktigt för alla barn, men särskilt för nyanlända, 
eftersom testresultaten oftast är mindre tillförlitliga

� Anamnesupptagningen måste få ta tid. Det kan ta 
flera timmar 

� Förtroende för myndighetspersoner? 

� Undersöka innebörden i det som sägs t ex vad är en 
normal förlossning?



� Finns psykolog som talar familjens 
hemspråk-är det en för del

� Om inte, alltid tolk med- även om föräldrar 
talar svenska

� Komplettera anamnesguider med instruktion 
eller särskilda frågor?



� Det som är adaptivt i en kultur är inte nödvändigtvis är det 
i en annan kultur!

� Flera nivåer:
� 1) Vad är adaptivt i hemlandet? 
� 2) ev. transferland?
� 3) adaptivt för nyanlända med samma bakgrund? 
� 4) barn med svensk bakgrund?
�

� Komplettera med andra frågor? Vilka?
� Hur pass tillförlitliga är skattningsskalorna ABAS-II och 

Vineland-II som mått på adaptiv funktionsförmåga hos 
nyanlända?

� Är ngn. skattningsskala att föredra t ex Vineland-II 
(föräldraintervju)? Tolk?



� Klinisk bedömning- ta reda på vad som är adaptivt i 
testsituation och inte tolka som avvikande beteende

� Alla intelligenstest är kulturbundna

� Inga intelligenstest är normerade på nyanlända

� Intelligenstestningen är den svagaste länken i 
psykologutredningen av nyanlända

� Finns det olika för- och nackdelar med olika 
intelligenstest?

� Använda tolk vid intelligenstestning?



� Använda tolk vid intelligenstestning av 
nyanlända? Alltid? När?

� Tolken tolkar ej ordagrant

� Tolken använder svårare/lättare ord och begrepp 
på hemspråket

� Barn svårt förstå hur tolk arbetar

� Barn vill svara på svenska- det nya landets språk!



� Att tänka på vid val av och analys av 
testresultat i följande intelligenstest:

� WISC-IV
� WPPSI-IV
� WAIS-IV
� Wechsler non-verbal
� Ravens coloured och standard matricer
� CAS
� LEITER-R
� SON-R



� Fördelar:
� Vedertaget och gediget utprovat
� Finns erfarenheter av testet från många länder dock främst i 

Västvärlden
� Mäter flera förmågor
� Många psykologer använder det mycket
� Går att använda WISC-integrated för att kolla språkförståelse

� Nackdelar:
� Språkliga instruktioner
� Språkliga uppgifter
� Kulturbundna bilder, uppgifter och frågor
� Uppgifter som kräver skolkunskaper
� Ingen möjlighet till att beräkna IK på samtliga ”ickespråkliga 

uppgifter”



� Fördelar:
� Vedertaget och gediget utprovat
� Finns erfarenheter av testet från många länder dock 

främst i Västvärlden
� Mäter flera förmågor
� Möjlighet att beräkna IK på samtliga ”icke-språkliga 

uppgifter”
� Många psykologer använder det mycket

� Nackdelar:
� Språkliga instruktioner
� Språkliga uppgifter
� Kulturbundna uppgifter, bilder och frågor



� Fördelar:
� Vedertaget och gediget utprovat
� Finns erfarenheter av testet från många länder dock främst 

i Västvärlden
� Mäter flera förmågor
� Många psykologer använder det mycket

� Nackdelar:
� Språkliga instruktioner
� Språkliga uppgifter
� Kulturbundna uppgifter, bilder och frågor
� Uppgifter som kräver kunskaper från skolan
� Ingen möjlighet att beräkna IK på ”icke-språkliga 

uppgifter”



� Fördelar:
� Vedertaget 
� Finns erfarenheter av testet från många länder 

dock främst i Västvärlden?
� Mäter flera icke-verbala förmågor

� Nackdelar:
� Snälla normer, kan mäta 10-15 IK-poäng fel.
� Språkliga instruktioner
� Kulturbundna bilder och uppgifter
� Mindre brett- mäter t ex inga språkliga förmågor
� Färre psykologer använder det mycket



� Fördelar:
� Vedertaget och gediget utprovat
� Finns erfarenheter och äldre normer av testet från många länder 

i hela världen
� Mäter en förmåga som är starkt kopplad till ”fluid intelligence”
� Icke-språkligt
� Många psykologer använder det mycket

� Nackdelar:
� Mäter endast en förmåga och är inte tillförlitligt för att bedöma 

om en person har ett IK under 70.
� Kan endast användas som komplement vid bedömning av 

intellektuell funktionsnedsättning
� Kulturbundet (att tolka mönster)
� Normerna för många länder i världen är äldre



� Fördelar:
� Finns erfarenheter av testet från flera länder dock främst i Västvärlden
� Finns erfarenhet från USA att barn med annan kulturell bakgrund t ex 

indian, afroamerikansk klarar testet bättre än WISC
� Mäter flera förmågor
� Psykologer som använder CAS använder det mycket

� Nackdelar:
� Inte godkänt som standardiserat intelligenstest för bedömning av 

utvecklingsstörning i Sverige
� Språkliga instruktioner
� Språkliga uppgifter
� Kulturbundna bilder och uppgifter 
� Kräver skolkunskaper
� Ingen möjlighet till att beräkna IK på samtliga ickespråkliga uppgifter



� Fördelar:
� Vedertaget och gediget utprovat?
� Icke-språkligt
� Mäter flera ickespråkliga förmågor

� Nackdelar:
� Gamla normer
� Snälla normer åtminstone för förskolebarn
� För övriga oklart om normerna är snälla
� Kulturbundna bilder och uppgifter 
� Mindre brett- mäter t ex inga språkliga förmågor
� Få psykologer använder det



� Fördelar
� Vedertaget och gediget utprovat?
� Icke-språkligt
� Mäter flera ickespråkliga förmågor
� Snabb administrering

� Nackdelar
� Få psykologer använder det
� Kulturbundna bilder och uppgifter
� Mindre brett-mäter t ex inga språkliga uppgifter



� Psykologen ska ställa diagnos om möjligt, men aldrig 
ställa diagnos om den är tveksam

� Glimtar barnet till på en högre förmåga ngn. gång och vad 
står det för?

� Ospecificerad utvecklingsstörning kan ibland ställas och 
ger rättigheter 

� En psykologutredning säger alltid ngt. om barnets 
nuvarande förmåga i den nya kulturen

� En psykologutredning kan alltid vara en utgångspunkt för 
en senare uppföljande psykologutredning
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� Tack för att ni har lyssnat!

� Om det är något du undrar över kan du 
kontakta mig på: 
katja.klein@vastrahisingen.goteborg.se


