
Stockholm, 15.03.2011

Til deg som bruker WISC-IV
Vi vil gjerne informere om at det er gjort enkelte justeringer i tabell A.1 og A.8 i appendiks A i WISC-IV  Manual 

Del 1. For enkelte deltester og aldersgrupper har råskåreintervallene blitt justert ved at en råskåreverdi på 1 eller 

maksimalt 2 har ”byttet plass” når det gjelder hvilke skalerte skårer de motsvarer. Årsaken til denne justeringen er 

at den utjevningen over aldersgruppene som alltid gjøres manuelt helt til slutt i forbindelse med konstruering av 

normer, ikke ble gjennomført på korrekt måte. 

Av de totalt 33 aldersintervallene som finnes i tabell A.1, har det gjort justeringer i 12. I tillegg er det gjort juster-

inger i ett aldersintervall i tabell A.8. Oppdaterte tabeller for disse 13 aldersintervallene ligger vedlagt, og råskårene 

som er blitt endret er markert med gult. Vennligst skriv inn disse gulmarkerte råskåreverdiene i korrekt tabell i ap-

pendiks A eller oppbevar hver enkelt av de vedlagte tabellene på riktig side i manualen. Om du har et skåringspro-

gram, bør du oppdatere dette ved å gå inn på www.pearsonassessment.no. Klikk på fanen ”Aktuelt” og deretter 

på lenken ”Oppdateringer og rettelser”.

Det er viktig å bruke de vedlagte, korrigerte råskåreverdiene, da bruk av de opprinnelige råskåreverdiene kan 

føre til at feil skalert skåre inngår i beregningen av IQ- og indeksskårer. I de aller fleste tilfeller vil disse endringene 

få ubetydelige eller ingen konsekvenser, da kun et lite antall råskåreintervaller for et lite antall deltester samt én 

prosesskåre påvirkes. 

En gjennomgang av samtlige protokoller som inngikk i den norske normgruppen viste at justeringen av norm-

tabellene førte til en endring på maksimalt +/-1 når det gjelder Fullskalaskåren (FSIQ), maksimalt +/-4 på Ver-

bal forståelsesindeks (VFI) og maksimalt +/-2 på Perseptuell resonneringsindeks (PRI) for noen få protokoller i 

aldersintervallene 6:4–6:7 og 6:8–6:11. Før øvrige aldersintervaller og indekser førte ikke  justeringene til noen 

endringer på IQ- og indeksnivå når det gjelder barna som inngikk i normgruppen.

Det er viktig at du som bruker skaffer deg en oversikt over hvilke endringer som er gjort i normtabellene samt 

vurderer om disse endringene kan få konsekvenser for tidligere gjennomførte utredninger. Dette gjelder særlig 

aldersintervallene 6:4–6:7 og 6:8–6:11 år.
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