Ang. registrering som testinnkjøper ‐ Wechslerskalaene
Når det gjelder Wechslerskalaene gjør vi dessverre ingen unntak fra våre kompetansekrav.
For samtlige Wechslerskalaer (unntatt WAIS‐IV) omfatter vårt kompetansekrav følgende
yrkesgrupper/utdanninger:
•
•
•
•
•

Autoriserte psykologer
Master i spesialpedagogikk eller pedagogikk med fordypning i pedagogisk‐psykologisk
rådgivning (UiO)
Cand.ed. og cand.paed. med fordypning i pedagogisk‐psykologisk rådgivning (UiO)
Cand.paed.spes. (UiO)

Dette kompetansekravet er basert på anbefalinger fra det (nå nedlagte)
testbrukskompetanseutvalget, som bl.a. besto av representanter fra Norsk Psykologforening. Det at
andre yrkesgrupper enn autoriserte psykologer får kjøpe/bruke Wechslerskalaene – deriblant WISC‐
IV – er en særnorsk ordning. Bakgrunnen for denne ordningen er blant annet at ulike versjoner av
WISC i årenes løp er blitt brukt i utstrakt grad innen PP‐tjenesten, og da ikke bare av psykologer.
Vi er klar over at våre ovennevnte kompetansekrav er utilstrekkelige med tanke på alle de ulike
utdanningsløpene som har vokst frem senere år (spesielt innen spesialpedagogfeltet). Norsk
psykologforening og Utdanningsforbundet har imidlertid opprettet en ny testbrukerstandard.
Pearson har derfor – i samarbeid med NPF og Utdanningsforbundet - invitert Universitetet i Tromsø,
Universitetet i Bergen, NTNU og Universitetet i Oslo til å utvikle etterutdanningstilbud basert på
denne standarden. Dette tilbudet skal kunne gi individer med pedagogisk kompetanse en påbygning
som kvalifiserer pedagoger for selvstendig bruk av WISC og WPPSI i en utdanningsmessig kontekst.
Studiemodulen skal bestå av 15 studiepoeng og gå over ett semester. Det stilles krav til
praksisforankret ferdighetsutvikling i overenstemmelse med standarden og at det gjennomføres
individuell institusjonsbasert eksamen. Man forutsetter videre at studentene som tas opp har
pedagogisk, spesialpedagogisk eller psykologisk kompetanse på masternivå (120 stp), eller
tilsvarende tidligere utdanningsløp. I tillegg må søkeren dokumentere minimum 2 årsverks praksis
med anvendt pedagogisk-psykologisk fagkunnskap i en opplæringskontekst.
Studieplanene skal etter utarbeiding oversendes Pearson Assessment for godkjenning før de
godkjennes internt ved den enkelte institusjon. Hvor hurtig man kommer i gang vil være avhengig av
godkjenningsprosessen og de interne prosessene ved de ulike universitetene. Studietilbudene vil
annonseres gjennom ordinære kanaler ved det enkelte universitet. Vi estimerer at de første
etterutdanningene starter i løpet av 2016.

