
 

Hvert år ankommer et stort antal mennesker fra and
re lande til Danmark. Blandt dem er mange børn og 
unge, som skal integreres i det danske skolesystem. 
Disse børn og unge har forskellige forudsætninger og 
behov, som skolevæsnet har til opgave at imødekom
me på bedste vis. Sommetider er det nødvendigt med 
en vurdering af det enkelte barns kognitive kapacitet 
for at få en dybere forståelse af barnets generelle 
intelligensniveau og indlæringsforudsætninger. Udred
ning af børn med en anden kulturel og sproglig bag
grund kan være en udfordring, for hvordan  måler man 
intelligens uafhængigt af sprog, og hvordan formidler 
man formålet med en sådan vurdering til elever, 
forældre og omsorgspersoner? En mulighed er at til
byde en nonverbal test for at vurdere barnets potenti
elle vanskeligheder og styrker.

Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV) giver 
mulighed for at udføre en hurtig, nonverbal vurde
ring af det overordnede intelligensniveau hos 4 til 
21 årige. WNV er velegnet til psykologer, som har brug 
for en enkel, nonverbal intelligenstest for at kunne 
vurdere børn eller unge, som er helt uden danskkund
skaber. Testen kan også anvendes til børn med ver
bale indlæringsvanskeligheder, sprogforstyrrelser eller 
hørenedsættelse.

WNV indbefatter seks delprøver; Matricer, Kodning (A 
eller B), Puslespil, Genkendelse, Spatial spændvidde 
og Billedordning, hvoraf nogle er specifikke for enkelte 
aldersgrupper. Delprøverne måler forskellige, men 
beslægtede aspekter af kognitive kompetencer med 
hovedvægten på „fluid reasoning“, dvs. dét at operere 
med abstraktioner, regler, generaliseringer og  logiske 

Vurdering af intelligens  
uafhængigt af sprog

relationer. Alle delprøver kan administreres uden 
verbale instruktioner og kræver ingen verbal respons. 
Delprøverne er inddelt i to aldersgrupper, 4–7 år og 
8–21 år, og det er muligt at administrere to eller fire 
delprøver til hver aldersgruppe.

Hvordan man opfatter intelligensvurderinger kan 
 variere meget og afhænger af foregående viden og 
kulturel baggrund. For nogle kan en psykologudred
ning opfattes som negativ og stigmatiserende, hvilket 
kan gøre elever og forældre tilbageholdende i forhold 
til at deltage.

Informationsmaterialet på de forskellige sprog kan downloades fra www.pearsonassessment.dk/wnvinfo



Oversigt over de delprøver, der ingår i WNV
Alderen 4:0–7:11 år Alderen 8:0–21:11 år

Delprøve Fire delprøver To delprøver Fire delprøver To delprøver

Matricer ✗ ✗ ✗ ✗

Kodning (A eller B) ✗ ✗

Puslespil ✗

Genkendelse ✗ ✗

Spatial spændvidde ✗ ✗

Billedordning ✗

Informationsmaterialet på de forskellige sprog kan downloades fra www.pearsonassessment.dk/wnvinfo

For at øge forståelsen af, hvad en intelligenstest egent
lig er, og hvorfor det er en god idé at tage den, er der 
udarbejdet informationsmateriale på 20 forskellige 
sprog. Informationsmaterialet er formuleret, så det 
henvender sig til testpersonen, men hvis testpersonen 
er et barn, bør det også gives til forældre eller om
sorgspersoner.

Teksterne giver en kortfattet beskrivelse af intelligens
testen, formålet med en sådan test samt testadmini
streringen. Teksterne bør ses som et supplement til 
den øvrige information, som gives til forældre, børn 
og omsorgspersoner med et andet modersmål end 
dansk.


