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Forord 

En særlig metode inden for arbejdet med neuropsykologiske udredninger og vurderinger er i 
årenes løb slået igennem blandt svenske psykologer, nemlig den procesorienterede (efter Edith 
Kaplans ”Process approach”; Kaplan, 1988). Den procesorienterede tankegang adresserer 
det faktum, at det talmæssige resultat, som en person opnår i en psykologisk test, ikke 
siger noget om, under hvilke omstændigheder det blev opnået, eller hvad vedkommende 
gjorde for at opnå det. Den side af testadfærden kan psykologen imidlertid få kendskab til 
gennem kvalitative observationer. Begge datatyper – den normerede testscore og de kvalitative 
observationer – anvendes derefter i en integreret analyse. Lezak, Howieson & Loring (2004) 
har påpeget, at de kvalitative observationer også udgør en slags måling, men (oftest) uden tal. 
I WAIS-IV NI har man gjort en stor indsats for at fastlægge flere af de kvalitative aspekter 
af normerede talværdier.

I begyndelsen af 1990’erne, da Aniko Bartfai, Birgitta Stegmann og jeg oversatte og 
testede WAIS-R på svensk, lancerede Edith Kaplan og hendes medarbejdere ”WAIS-R as a 
Neuropsychological Instrument – WAIS-R NI” (Kaplan, Fein, Morris & Delis, 1991) i USA. 
På et neuropsykologisk møde i Helsinki mødte Aniko og Birgitta udvikleren Edith Kaplan, 
og de kom tilbage med forslaget om, at vi også skulle give os i kast med de neuropsykologiske 
modificeringer, der skulle bruges som tillæg til den almindelige skala. Dette var årsagen til, 
at den svenske version af WAIS-R NI udkom samtidig med den svenske WAIS-R i 1994 
(Bartfai, Nyman & Stegmann, 1994a, 1994b). Mange svenske psykologer blev interesserede, 
og NI-versionen endte med at blive brugt i mange sammenhænge. Da WAIS-III skulle udgives, 
viste det sig, at man ikke havde udviklet en NI-version i USA. Da udviklede en stor gruppe 
kolleger fra min daværende arbejdsplads, Psykiatri Centrum Karolinska, en selvstændig 
svensk NI-version af WAIS-III. Denne version blev meget udbredt.

Allerede i manualen til den første udgave af WAIS-R NI (Kaplan et al., 1991) skrev 
Kaplan, at hun forudsatte, at neuropsykologer skulle stræbe efter at normere de kvantitative 
aspekter af de modificeringer af delprøverne, der blev beskrevet. Dette er indtil videre kun 
sket i et meget begrænset omfang.

Da WAIS-IV blev udgivet i en skandinavisk version i 2010-2011, havde forlaget først ikke 
til hensigt at udvikle en NI-version. Men efter en ihærdig indsats fra chefen for testudvikling 
i Skandinavien, Katarina Forssén, fik man grønt lys fra Pearson i USA til at starte projektet, 
der siden har været under ledelse af den svenske hovedprojektleder på dette projekt, Marie 
Kristoffersson. Denne gang har forlaget satset stort ved at normere flere af de modificerede 
versioner af de delprøver, som NI-versionen indeholder. Det er et stort skridt i den retning, 
som Kaplan angav i WAIS-R NI: kvantificering og normering af både de modificerede del-
prøver og de kvalitative observationer.

I WAIS-IV NI er multiple choice-versionerne af de verbale delprøver samt de nye versioner 
af Regning, Kodning og Blokmønstre (med tolv klodser) blevet normeret, og vi har nu et 
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betydeligt bedre grundlag at basere tolkninger på. Til NI-versionen hører også et scorings-
program, der genererer et omfattende grundlag for videre analyse.

Det er en stor fornøjelse at se, at WAIS-IV NI nu udkommer i Danmark, Norge og Sverige 
med skandinaviske normer. Jeg håber, at den procesorienterede tilgang til neuropsykologiske 
udredninger dermed får en større gennemslagskraft i hele Skandinavien. Flere personer har 
ydet afgørende bidrag til projektet: fra Pearson har Marie Kristoffersson holdt i trådene fra 
start til mål, og de norske og danske projektledere, Daniel Isaksen og Niels Rasmus Ziska, 
har bidraget aktivt til processen. Bag de nyskabende psykometriske løsninger står projekt-
gruppen og Pearson Assessments psykometriker, Lennart Sandberg, og scoringsprogrammet 
er konstrueret af Thomas Höljö. En lang række psykologer og psykologistuderende har 
deltaget i dataindsamlingen, og de har sørget for, at de indsamlede data holder høj kvalitet.

Endelig må vi ikke glemme de mange anonyme testpersoner, hvis svar på opgaverne i 
WAIS-IV NI er blevet konverteret til normværdier. En stor tak til alle!

Stockholm, april 2013

Håkan Nyman
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 Kapitel 1
Indledning

Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition, der udkom i USA i 2008 (Wechsler, 
2008) er et af de mest udbredte værktøjer i verden til vurdering af kognitive funktioner hos 
voksne. I årene 2008 til 2011 gennemførte man et skandinavisk projekt, der havde til formål 
at samle fælles normer til WAIS-IV. Dette projekt resulterede i, at testen findes på dansk, 
norsk og svensk: i 2010 kom en svensksproget version (Wechsler, 2010), og i 2011 blev 
WAIS-IV udgivet på dansk og norsk (Wechsler, 2011a, 2011b). Normerne i den skandinaviske 
version strækker sig fra 16:0 til 74:11 år og er baseret på data fra 780 personer. Der blev også 
gennemført en undersøgelse blandt  ældre (N= 60), hvilket gav belæg for, at de amerikanske 
normer også kan anvendes til aldersgruppen 75:0–90:11 år i Skandinavien.

Den procesorienterede metode til neuropsykologisk udredning blev introduceret af Heinz 
Werner (1937) og blev videreudviklet af Edith Kaplan (1988). Ved neuropsykologiske udred-
ninger er kvalitativ tolkning af testpræstationen, fejlanalyser og ”testing of limits” ofte lige så 
vigtigt som de kvantitative resultater. Selvom Wechslerskalaerne ofte anvendes af neuropsyko-
loger, er disse test ikke oprindeligt beregnet til vurdering af kognitive problemer hos personer 
med kendt eller formodet hjernedysfunktion. For neuropsykologer har instrumenterne den 
ulempe, at de enkelte delprøver giver én score, der svarer til, hvor mange opgaver testpersonen 
har været i stand til at løse. Denne begrænsede information er et problem, eftersom personer 
med vidt forskellige kognitive problemer kan opnå samme score i en bestemt delprøve. Fx kan 
en apopleksipatient med skader i venstre parietallap og akalkuli, en amnestisk alkoholiker 
med Korsakovs syndrom og en skizofren patient med opmærksomhedsforstyrrelse klare 
det samme antal opgaver i WAIS delprøven Regning. Scoren differentierer ikke mellem de 
forskellige typer kognitive forstyrrelser, som de tre patienter har. Derfor er scoren i sig selv 
ikke til nogen større hjælp, når man skal vurdere, hvordan forskellige forstyrrelser påvirker 
daglige aktiviteter.

Test med Wechslerskalaerne, set ud fra et procesorienteret perspektiv, blev for første 
gang introduceret ved udgivelsen af Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised as a 
Neuropsychological Instrument – WAIS-R NI (Kaplan, Fein, Morris, & Delis, 1991). Den 
første svenske udgave blev udgivet i 1994 under navnet WAIS-R som neuropsykologisk 
instrument (Bartfai et al., 1994a), og den bygger på den svenske version af WAIS-R (Bartfai 
et al., 1994b) og WAIS-R NI (Kaplan et al., 1991). WAIS-III NI (Nyman et al., 2004) i 
svensk version er ikke normeret, og tolkningen baseres i stedet på kvalitative analyser af 
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testresultaterne. På svensk er der også en procesorienteret version af WISC-IV, WISC-IV 
Integrated (Wechsler, 2004), der blev udgivet i 2011 (Wechsler, 2011c).

Ved konstruktionen af WAIS-IV har man indført flere procesmål, så man kan få et indblik 
i de kognitive evner, der bidrager til en persons præstation i tre af delprøverne: Blokmønstre, 
Talspændvidde og Bogstav-tal rangordning. Ud fra et klinisk perspektiv var der et ønske 
om, at også WAIS-IV skulle kunne bruges som et neuropsykologisk værktøj, og de gode 
erfaringer, som det skandinaviske samarbejde omkring WAIS-IV har givet, banede vej for 
et fortsat samarbejde, hvor nogle af delprøverne i WAIS-IV skulle normeres. I projektet, der 
blev indledt i 2010, valgte man også at normere The Repeatable Battery for the Assessment 

of Neuropsychological Status – RBANS (Randolph, 2013). I efteråret 2012 indsamlede man 
data for alderen 20:0–74:11 år for begge test, og for alderen 75:0–79:11 år udelukkende for 
RBANS. De særlige overvejelser omkring denne model diskuteres i kapitel 2.

WAIS-IV NI er en procesorienteret test som gør det muligt at gennemføre en mere dybt-
gående analyse af testpersonens kognitive evner. Ved at anvende WAIS-IV NI kan man både 
få yderligere kvantitativ og kvalitativ information om faktorer, som kan have påvirket test-
personens resultat på en delprøve eller i et indeks i WAIS-IV. Afhængigt af problemstillingen 
og de opstillede hypoteser kan testinstrumentet tilpasses hvert enkelt individ.

WAIS-IV NI er ikke en fritstående test, men administreres som et tillæg til WAIS-IV. Det 
er derfor nødvendigt med et testresultat fra WAIS-IV som et grundlag. WAIS-IV NI kan 
således ikke erstatte WAIS-IV, men er i stedet en overbygning med den hensigt at uddybe og 
supplere resultatet fra WAIS-IV.

I dette kapitel præsenteres WAIS-IV NI’s struktur i forhold til WAIS-IV. Også de del-
prøver, der indgår, beskrives, og hvordan de er blevet modificeret, samt de mål, der kan 
beregnes. Denne opstilling kan være til hjælp, når man skal vælge, hvilke delprøver der kan 
indgå i en udredning, ud fra problemstillingen og en hypoteseafprøvende metode. I kapitlet 
diskuteres også overvejelser i forbindelse med test af personer med særlige behov. I kapitel 
2 redegøres der for det skandinaviske normeringsarbejde og de psykometriske analyser, der 
ligger til grund for de tre sprogversioner. I kapitel 3 præsenteres de generelle testanvisninger, 
og kapitel 4 indeholder de særlige anvisninger for de enkelte delprøver. Det sidste kapitel, 
kapitel 5, indeholder detaljerede retningslinjer for tolkning af testresultater fra WAIS-IV NI. 
Appendiks A beskriver, hvordan spredningsscoren beregnes, appendiks B redegør for, hvordan 
løsningsprocessen i delprøven Blokmønstre NI registreres, appendiks C indeholder eksempler 
på registrering og scoring af nogle delprøver, appendiks D præsenterer svar procenter for 
multiple choice svarmulighederne i de fire verbale delprøver, og endelig indeholder appendiks 
E en liste over de medvirkende testledere, som deltog i normeringen.
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Skalaens struktur og opbygning
Det er vigtigt at bemærke, at resultater fra delprøverne i WAIS-IV NI aldrig kan bruges som 

erstatning for de almindelige delprøver i WAIS-IV ved beregning af indeksscorer (VFI, PRI, 

AI, FI og HIK). I WAIS-IV NI anvendes begrebet domæne i stedet for indeks for at markere, 
at ingen af de resultater, der indgår i de enkelte delprøver, kan summeres til et sammensat 
mål. I figur 1.1 beskrives koblingen mellem strukturen i WAIS-IV og WAIS-IV NI.

Delprøverne, der indgår i WAIS-IV NI, og ændringerne som er gennemført for at tilpasse 
skalaen til at være et procesorienteret testinstrument, beskrives i tabel 1.1.

WAIS-IV NI 
Domænet Verbal forståelse

WAIS-IV NI 
Domænet Perceptuel ræsonnering

Procesorienterede delprøver:
Ligheder NI
Ordforråd NI

Information NI
Omtanke NI

Procesorienterede delprøver:
Blokmønstre NI

Matricer NI
Visuelle puslespil NI

Figurvægte NI
Billedfuldendelse NI

WAIS-IV Verbal Forståelse Indeks WAIS-IV Perceptuel Ræsonnering Indeks

Kernedelprøver:
Ligheder
Ordforråd

Information

Supplerende delprøver:
Omtanke

Kernedelprøver
Blokmønstre

Matricer
Visuelle puslespil

Supplerende delprøver:
Figurvægte

Billedfuldendelse

HIK

Kernedelprøver:
Talspændvidde

Regning

Supplerende delprøver:
Bogstav-tal rangordning

Kernedelprøver:
Symbolsøgning

Kodning

Supplerende delprøver:
Udstregning

WAIS-IV Arbejdshukommelse Indeks WAIS-IV Forarbejdningshastighed Indeks

Procesorienterede delprøver:
Talspændvidde NI

Regning NI
Bogstav-tal rangordning NI

Procesorienterede delprøver:
Symbolsøgning NI

Kodning NI
Udstregning NI

WAIS-IV NI 
Domænet Arbejdshukommelse

WAIS-IV NI
Domænet Forarbejdningshastighed

Figur 1.1 Sammenligning mellem strukturen i WAIS-IV og WAIS-IV NI
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Tabel 1.1 Oversigt over de delprøver, der indgår i WAIS-IV NI, med ændringer.

Domænet Verbal forståelse
Delprøver Beskrivelse af delprøven og gennemførte ændringer

Ligheder NI
Normeret 20:0–74:11 år

Opgaverne præsenteres med tilhørende multiple choice svaralternativer i stimulusbogen. 
Testpersonen skal vælge hvordan to forskellige ord, som repræsenterer almindelige ting 
eller begreber, ligner hinanden. 
Bak- og stopregler anvendes ikke.

Ordforråd NI
Normeret 20:0–74:11 år

Opgaverne præsenteres med tilhørende multiple choice svaralternativer i stimulusbogen. 
Testpersonen skal vælge svaret, som forklarer hvad de præsenterede ord betyder.
Bakreglen er ændret, se retningslinjerne for administrering af delprøven.
Stopreglen anvendes ikke.

Information NI
Normeret 20:0–74:11 år

Opgaverne præsenteres med tilhørende multiple choice svaralternativer i stimulusbogen. 
Testpersonen besvarer spørgsmål, som spænder bredt over områder af almen viden.
Bak- og stopregler anvendes ikke.

Omtanke NI
Normeret 20:0–74:11 år

Opgaverne præsenteres med tilhørende multiple choice svaralternativer i stimulusbogen. 
Testpersonen besvarer spørgsmål ud fra sin forståelse af generelle principper og sociale 
situationer.
Bak- og stopregler anvendes ikke.

Domænet Perceptuel ræsonnering
Delprøver

Blokmønstre NI
Normeret 20:0–74:11 år

Delprøven består af 4 trin. I Trin 1 Tolv klodser præsenteres 12 klodser for testpersonen, 
og han eller hun skal kopiere mønstrene fra WAIS-IV inden for tidsgrænsen. Testpersonen 
må selv afgøre hvor mange klodser som behøves for at lægge hvert enkelt mønster korrekt. 
Hvis testpersonen fortsat arbejder aktivt med en opgave når tidsgrænses nås, får han eller 
hun yderligere 30 sekunder til at løse opgaven i Trin 2 Udvidet tidsgrænse. Hvis testper-
sonen ikke lægger alle mønstre korrekt med udvidet tidsgrænse i Trin 2, administreres 
resterende opgaver igen i Trin 3 Rigtigt antal klodser uden gitter. Her får test personen det 
rigtige antallet klodser som kræves for at løse opgaven. Hvis testpersonen ikke lægger alle 
mønstre korrekt med det rigtige antal klodser, administreres opgaverne igen i Trin 4 Rigtigt 
antal klodser med gitter. Her får testpersonen præsenteret mønstrene med et gitter, så 
hver enkelt klods bliver lettere at identificere i mønstrene.
Bak- og stopregler anvendes ikke.

Matricer NI
Ikke normeret

Testpersonen skal betragte en matrix eller serie, hvoraf en del mangler, og identificere den 
pågældende del
Bak- og stopregler anvendes ikke.

Visuelle puslespil NI
Ikke normeret

Testpersonen skal inden for en fastsat tid se på et færdigt puslespil og identificere de tre 
svarmuligheder ud af seks, der danner puslespillet, når de lægges sammen. Test personen 
kan arbejde med hver opgave i mindst dobbelt så lang tid som i WAIS-IV. Det vil sige at 
testpersonen kan arbejde med Opgave 1–7 i cirka 40 sekunder og Opgave 8–26 i cirka 60 
sekunder.
Bak- og stopregler anvendes ikke.

Figurvægte NI
Ikke normeret

Testpersonen skal inden for en fastsat tid se på en vægt, hvor der mangler en eller flere 
figurer, og vælge den svarmulighed ud af fem, der får vægten til at være i ligevægt. Test-
personen kan arbejde med hver opgave i mindst dobbelt så lang tid som i WAIS-IV. Det vil 
sige at testpersonen kan arbejde med Opgave 1–12 i cirka 40 sekunder og Opgave 13–27 i 
cirka 60 sekunder.
Bak- og stopregler anvendes ikke.

Billedfuldendelse NI
Ikke normeret

Testpersonen skal inden for en fastsat tid se på billeder, hvor en væsentlig del mangler, 
og identificere den pågældende del. Test personen kan arbejde med hver opgave i mindst 
dobbelt så lang tid som i WAIS-IV. Det vil sige at testpersonen kan arbejde med opgaverne 
i cirka 40 sekunder.
Påmindelser kan gives så ofte som det skønnes nødvendigt.
Bak- og stopregler anvendes ikke.
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Tabel 1.1 Oversigt over de delprøver, der indgår i WAIS-IV NI, med ændringer (fortsat)

Domænet Arbejdshukommelse
Delprøver

Talspændvidde NI
Ikke normeret

Talspændvidde består af tre dele, der administreres uafhængigt af hinanden: Talspænd-
vidde Forfra, Talspændvidde Bagfra og Talspændvidde Rangordning. I Talspændvidde 
Forfra skal testpersonen gengive tallene i samme rækkefølge, som de blev læst højt, i 
Talspændvidde Bagfra i omvendt rækkefølge og i Talspændvidde Rangordning i stigende 
rækkefølge. Scoringen af delprøven er ændret, se Retningslinjer for administrering og 
scoring af de enkelte delprøver i kapitel 4.

Regning NI
Normeret Trin 1–6; 
 20:0–74:11 år

Testpersonen skal løse forskellige regneopgaver. Delprøven omfatter seks trin.  
Opgaverne er de samme som i WAIS-IV. Trin 1 Hovedregning administreres som i WAIS-IV, 
og testlederen læser opgaverne op for testpersonen. Hvis testpersonen fortsat arbejder 
aktivt med opgaven når tidsgrænsen er nået, får han eller hun yderligere 30 sekunder i 
Trin 2 Udvidet tidsgrænse. Eventuelle opgaver, som testpersonen ikke løser korrekt i Trin 
1 og 2, administreres igen i Trin 3 Skriftligt. Her får testpersonen præsenteret opgaverne 
skriftligt i stimulusbogen. For de opgaver, som testpersonen ikke løser korrekt inden for 
tidsgrænsen i Trin 3, kan han eller hun bruge papir og blyant i Trin 4 Papir og blyant, mens 
opgaverne fortsat præsenteres i stimulusbogen. I Trin 5 Lommeregner kan testpersonen 
anvende en lommeregner til de opgaver, som han eller hun ikke løste korrekt i Trin 4, mens 
opgaverne fortsat bliver præsenteret i stimulusbogen. I Trin 6 Regnestykker kan testperso-
nen løse de opgaver, som han eller hun ikke løste korrekt i Trin 5, nu med opgavehæftet, 
hvor regnestykket er stillet op.
Stopreglen anvendes ikke.

Bogstav-tal rangordning
Ikke normeret

Testlederen læser kombinationer af bogstaver og tal højt. Testpersonen gengiver først 
tallene i stigende rækkefølge og derefter bogstaverne i alfabetisk rækkefølge. Scoringen 
af delprøven er ændret, se Retningslinjer for administrering og scoring af de enkelte 
delprøverne i kapitel 4.

Domænet Forarbejdningshastighed
Delprøver

Symbolsøgning NI
Ikke normeret

Testpersonen skal inden for en fastsat tid visuelt gennemsøge en gruppe symboler og 
afgøre, om nogen af målsymbolerne er med eller ej. Testlederen skal også notere hvor 
langt testpersonen er kommet ved hvert tidsinterval på 30 sekunder.

Kodning NI
Normeret Trin 1–3; 
20:0–74:11 år

Testpersonen skal inden for en fastsat tid kopiere enkle symboler og kombinere disse med 
de rigtige tal ved hjælp af en kodenøgle. Delprøven indeholder tre trin. Trin 1 Kodning 
 administreres som i WAIS-IV, med mulighed for at notere hvor langt testpersonen er 
kommet ved hvert interval på 30 sekunder. Trin 2 Incidental indlæring består af to opgaver. 
Først skal testpersonen huske hvilke symboler som hørte til hvert enkelt tal i Trin 1. 
Derefter skal testpersonen på en blank side tegne de symboler han eller hun husker. I Trin 
3 Kopiering skal testpersonen kopiere symbolerne indenfor tidsgrænsen på 90 sekunder. 
Testlederen har også her mulighed for at notere hvor langt testpersonen er kommet ved 
hvert tidsinterval på 30 sekunder.

Udstregning NI
Ikke normeret

Testpersonen skal inden for en fastsat tid gennemsøge geometriske figurer opstillet i 
rækker og markere dem, der passer sammen med målfigurer.Test lederen kan også notere 
antallet af symboler, som testpersonen har sprunget over.

Mulige analyser med WAIS-IV NI
Eftersom ikke alle delprøver i WAIS-IV indgik i normeringen, kan råscoren i delprøverne i 
WAIS-IV NI konverteres til forskellige typer skalascorer – dels normerede og dels estimerede 
skalascorer. Aldersintervallet for normerede scorer er 20:0–74:11 år og 16:0–89:11 år for 
estimerede scorer baseret på WAIS-IV scorer. 
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Derudover findes også en række processcorer, der kan vurderes kvalitativt. I tabel 1.2 
præsenteres en analyser, som man kan foretage med WAIS-IV NI, og hvordan disse kan 
sammenlignes med resultater fra WAIS-IV. Hensigten med tabellen er, at den skal fungere 
som en vejledning, når man skal vælge, hvilke analyser man ønsker at foretage, så den eller de 
mest klinisk relevante delprøver fra WAIS-IV NI administreres i en given situation. I kapitel 
2 redegøres der for de bagvedliggende psykometriske analyser, og hvordan de forskellige mål 
i WAIS-IV NI er blevet konstrueret.

Domænet Verbal forståelse
De fire delprøver i domænet Verbal forståelse indgik i normeringen. Dermed er det muligt at 
undersøge en persons individuelle progression mellem de to versioner af delprøverne i forhold 
til den forventede progression i normgruppen. I scoringsprogrammet vises dette i grafer som 
illustrerer, om den individuelle præstation svarer til den forventede progression, eller om den 
afviger fra den. 95 % konfidensintervaller markeres også i graferne.

I registreringsskemaet er der mulighed for at notere, hvilke svarmuligheder personen har 
valgt, og hvor sikker vedkommende var på sine svar. Derudover kan der beregnes en spred-
ningsscore for begge versioner af en delprøve (se afsnittet Spredningsscore). Disse processcorer 
vurderes kvalitativt og omfattes ikke af scoringsprogrammet. 

Domænet Perceptuel ræsonnering
I domænet Perceptuel ræsonnering er kun delprøven Blokmønstre NI normeret, og der 
 beregnes skalascorer for Trin 1 Tolv klodser og Trin 3 Rigtigt antal klodser uden gitter. På 
den måde kan man analysere en persons individuelle progression mellem Trin 1 (skalascore) 
og Trin 2 Udvidet tidsgrænse i forhold til den forventede progression i normgruppen. Samme 
analyse kan foretages mellem Trin 3 (skalascore) og Trin 4 Rigtigt antal klodser med gitter. 
I scoringsprogrammet vises dette i to grafer for at illustrere, om den individuelle præstation 
svarer til den forventede progression, eller om den afviger fra den. 95 % konfidensintervaller 
markeret også i graferne. 

Man kan også foretage en diskrepansanalyse af forskellen i skalascorer mellem Trin 1 

og Trin 3. Diskrepansanalysen udtrykkes som frekvens i normgruppen, dvs. hvor mange i 
gruppen, der havde en scoreforskel, der var lige så stor eller større end den aktuelle forskel. 
Under administreringen af delprøven kan man registrere forskellige løsningsprocesser – se 
de særlige anvisninger i kapitel 4 og appendiks B.

De andre delprøver i domænet – Matricer NI, Visuelle puslespil NI, Figurvægte NI og 
Billedfuldendelse NI – er ikke blevet normeret i WAIS-IV NI. De sammenligninger, der 
foretages, er mellem skalascorerne i WAIS-IV og estimerede skalascorer i WAIS-IV NI. 
Skalascorerne hentes fra normtabellerne i WAIS-IV, dvs. at råscoren konverteres til en 
 estimeret skalascore. Personens individuelle estimerede progression mellem de to versioner 
af delprøverne vises i en graf i scoringsprogrammet. På den måde får man et estimeret billede 
af den individuelle progression mellem de to versioner af delprøven. Et 95 % konfidensinterval 
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er også markeret i grafen. I registreringsskemaet er der mulighed for at notere, hvor sikker 
testpersonen er på sine svar (på nær Billedfuldendelse). For disse delprøver kan der beregnes 
en spredningsscore (se afsnittet Spredningsscore). For delprøven Billedfuldendelse NI kan 
man også notere, om der gives påmindelser, og om personen peger rigtigt eller forkert. Disse 
processcorer vurderes kvalitativt og omfattes ikke af scoringsprogrammet.

Domænet Arbejdshukommelse
I domænet Arbejdshukommelse er kun delprøven Regning NI blevet normeret. Der er bereg-
net skalascorer for Trin 1 Hovedregning, der er hentet fra WAIS-IV. Personens individuelle 
progression fra Trin 1 (skalascore) til de andre fem trin vises i en graf i scoringsprogram-
met. I grafen præsenteres også den forventede progression mellem de forskellige trin ud fra 
 resultaterne i normgruppen. På den måde får man et tydeligt billede af, om den individuelle 
præstation svarer til den forventede progression, eller om den afviger fra den. Et 95 % 
konfidensinterval er også markeret i grafen.

De andre to delprøver i domænet – Talspændvidde NI og Bogstav-tal rangordning NI – er 
ikke blevet normeret i WAIS-IV NI-versionen. De sammenligninger, der foretages, er mellem 
skalascorerne i WAIS-IV og estimerede skalascorer i WAIS-IV NI. Skalascorerne hentes fra 
normtabellerne i WAIS-IV, dvs. at råscoren konverteres til en estimeret skalascore. Personens 
individuelle estimerede progression mellem de to versioner af delprøverne vises i en graf i 
scoringsprogrammet. På den måde får man et estimeret billede af den individuelle progression 
mellem de to versioner af delprøven. Et 95 % konfidensinterval er også markeret hver af 
disse grafer. Efter administrering af delprøven kan man foretage forskellige fejlanalyser i 
registreringsskemaet – se de særlige anvisninger i kapitel 4.

Domænet Forarbejdningshastighed
I domænet Forarbejdningshastighed er forskellige processcorer blevet normeret for del-
prøven Kodning NI. I Trin 1 Kodning kan man vurdere personens progression i de fire 
30- sekundersintervaller (råscorer) i forhold til den forventede progression i normgruppen. 
Personens individuelle progression vises i en graf i scoringsprogrammet, og i den viser også 
den forventede progression baseret på resultaterne i normgruppen. Dermed får man et 
billede af, om den individuelle præstation svarer til den forventede progression, eller om 
den afviger fra den. Grænserne på henholdsvis 1 og 2 standardafvigelser over og under 
gennemsnittet er også markeret i grafen. I Trin 2 Incidental indlæring udtrykkes antal rigtige 
og forkerte svar i, hvor almindeligt forekommende det tilsvarende antal var i normgruppen 
(frekvens i normgruppen). Trin 3 Kopiering vurderes på samme måde som Trin 1, men over 
tre 30- sekundersintervaller, og den totale råscore konverteres til en skalascore. Tidsforbruget 
udtrykkes som frekvens i normgruppen.

For delprøven Symbolsøgning NI kan man registrere, hvor mange items, som personen 
når inden for fire 30-sekundersintervaller. Man kan også registrere, hvor mange målsymboler 
har sprunget over i delprøven Udstregning NI. Disse processcorer vurderes kvalitativt og 
omfattes ikke af scoringsprogrammet.
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Spredningsscore

I WAIS-R NI (Kaplan et al., 1991) introducerede man et nyt mål kaldet spredningsscore, 
og det er også med i WAIS-IV NI. Dette mål udspringer af, at opgaverne i delprøven er 
sorteret efter sværhedsgrad. De fleste normale personer afgiver derfor rigtige svar på lette 
opgaver, delvis rigtige svar på middelsvære opgaver og forkerte svar på de fleste svære opgaver. 
Skæringspunkterne for rigtige og forkerte svar varierer afhængigt af personernes evneniveau. 
Derimod kan man ofte se afvigelser fra det forventede mønster af skæringspunkter hos 
patienter med funktionsforstyrrelser i centralnervesystemet. Ved en betydelig grad af spred-
ning i mønstret af rigtige og forkerte svar bør man være opmærksom på muligheden for, at 
personen har problemer med indholdet i visse opgaver, eller at der forekommer variationer i 
arousal- eller opmærksomhedsniveau.

Der er udarbejdet et kvantitativt mål for spredningen til såvel klinisk som forsknings-
mæssigt brug. Den absolutte forskel mellem to på hinanden følgende opgavepoint kaldes 
spredningspoint. Et 0-pointsvar, der efterfølges af et 1-pointsvar, svarer til 1 spredningspoint; 
et 2-pointsvar, der efterfølges af et 1-pointsvar, svarer til 1 spredningspoint, og 2-pointsvar, 
der efterfølges af et 0-pointsvar, svarer til 2 spredningspoint. Summen af spredningspoint i 
en delprøve kaldes spredningsscoren.

Betydningen af spredningsscorer illustreres med et eksempel fra delprøven Information, 
der giver 1 eller 0 point pr. opgave. To personer fik samme råscore, råscoren 8, men de høstede 
pointene på forskellige måder. En af personerne besvarede de første otte opgaver rigtigt og 
svarede derefter forkert på de resterende opgaver, og spredningsscoren blev lig med 1. En 
anden person svarede rigtigt på de tre første opgaver, svarede forkert på den næste, svarede 
rigtigt på de næste to, svarede forkert på de næste to, svarede rigtigt på den næste, derefter 
forkert på de næste tre og til sidst rigtigt på de næste to opgaver, og spredningsscoren blev 
6. Forskellen i spredningsscore kan altså give information om klinisk signifikante forskelle i 
præmorbid indlæringsevne og aktuel neurokognitiv status.

I appendiks A præsenteres et eksempel på, hvordan spredningsscoren beregnes. Det kan 
være en fordel også at notere antal og type af opgaver, der er besvaret forkert, og som 
forekommer mellem de rigtigt besvarede opgaver, samt antal rigtige svar, der forekommer 
efter det normale stopkriterium for delprøven.

Spredningsscoren kan både beregnes for WAIS-IV og WAIS-IV NI, hvilket der er afsat 
plads til i WAIS-IV NI registreringsskemaet.
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Tabel 1.2 Oversigt over mulige analyser med WAIS-IV NI samt i forhold til WAIS-IV

Domænet Verbal forståelse

Normerede Diskrepansanalyser 
(WAIS-IV og WAIS-IV NI)

Ligheder  
(skalascore)

vs* Ligheder NI 
(skalascore)

Ordforråd 
(skalascore)

vs* Ordforråd NI 
(skalascore)

Information 
(skalascore)

vs* Information NI 
(skalascore)

Omtanke 
(skalascore)

vs* Omtanke NI 
(skalascore)

* Individuel progression sammenlignet med forventet progression baseret på resultater i normgruppen for 
WAIS-IV NI.

Kvalitative processcorer (WAIS-IV NI)

Ligheder NI Antal 0-, 0*-, 1- og 2-pointsvar
* Svar som er baseret på et af stimulusordene

Sikkerhed totalt**, S, M, G

Spredningsscore

Ordforråd NI Antal 0-, 0*-, 1- og 2-pointsvar
* Svar som har en lydlighed med stimulusordet

Sikkerhed totalt**, S, M, G

Spredningsscore

Information NI Antal 0- og 1-pointsvar

Sikkerhed totalt**, S, M, G

Spredningsscore

Omtanke NI Antal 0-, 0*-, 1- og 2-pointsvar.
* Svarer med et andet ordsprog

Sikkerhed totalt**, S, M, G

Spredningsscore

Kvalitative processcorer (WAIS-IV)

Ligheder Spredningsscore

Ordforråd Spredningsscore

Information Spredningsscore

Omtanke Spredningsscore

**Testpersonen svarer enten Sikker, Måske sikker eller Gætter.
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Tabel 1.2 Oversigt over mulige analyser med WAIS-IV NI samt i forhold til WAIS-IV (fortsat)

Domænet Perceptuel ræsonnering

Diskrepansanalyser (WAIS-IV NI)

Blokmønstre NI – Trin 1 
(skalascore)

vs* Blokmønstre NI – Trin 2 
(skalascore)

Blokmønstre NI – Trin 3 
(skalascore)

vs* Blokmønstre NI – Trin 4 
(skalascore)

* Individuel progression sammenlignet med forventet progression baseret på resultater i normgruppen for 
WAIS-IV NI.

Diskrepansanalyser

Forskel mellem skalascorer på  
Trin 1 og Trin 3 i Blokmønstre NI

Frekvens i normgruppen

Kvalitative processcorer, løsningsproces (WAIS-IV NI)

Blokmønstre NI – Trin 1, Trin 2,  
Trin 3 og Trin 4

Se retningslinjer for administrering og appendiks B.

Diskrepansanalyser baseret på estimerede skalascorer (WAIS-IV NI vs WAIS-IV)

Matricer  
(skalascore)

vs Matricer NI  
(estimeret skalascore)

Visuelle puslespil  
(skalascore)

vs Visuelle puslespil NI  
(estimeret skalascore)

Figurvægte  
(skalascore)

vs Figurvægte NI  
(estimeret skalascore)

Billedfuldendelse  
(skalascore)

vs Billedfuldendelse NI  
(estimeret skalascore)

Kvalitative processcorer (WAIS-IV NI)

Matricer NI Antal Sikkerhed totalt S, M, G

Spredningsscore

Visuelle puslespil NI Antal Sikkerhed totalt S, M, G

Spredningsscore

Figurvægte NI Antal Sikkerhed totalt S, M, G

Spredningsscore

Billedfuldendelse NI Antal Peger rigtigt og Peger forkert

Antal påmindelser

Spredningsscore

Domænet Arbejdshukommelse

Normerede diskrepansanalyser (WAIS-IV NI)

Regning NI – Trin 1 (skalascore) vs* Trin 2  
(skalascore)

Regning NI – Trin 1 (skalascore) vs* Trin 3  
(skalascore)

Regning NI – Trin 1 (skalascore) vs* Trin 4  
(skalascore)

Regning NI – Trin 1 (skalascore) vs* Trin 5  
(skalascore)

Regning NI – Trin 1 (skalascore) vs* Trin 6  
(skalascore)

* Individuel progression sammenlignet med forventet progression baseret på resultater i normgruppen for  
  WAIS-IV NI.
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Tabel 1.2 Oversigt over mulige analyser med WAIS-IV NI samt i forhold til WAIS-IV (fortsat)

Diskrepansanalyser baseret på estimerede skalascorer

Talspændvidde Forfra  
(skalascore)

vs Talspændvidde NI Forfra  
(estimeret skalascore)

Talspændvidde Bagfra  
(skalascore)

vs Talspændvidde NI Bagfra  
(estimeret skalascore)

Talspændvidde Rangordning  
(skalascore)

vs Talspændvidde NI Rangordning  
(estimeret skalascore)

Talspændvidde Totalt  
(skalascore)

vs Talspændvidde NI Totalt  
(estimeret skalascore)

Bogstav-tal rangordning  
(skalascore)

vs Bogstav-tal rangordning NI  
(estimeret skalascore)

Kvalitative fejlanalyser (WAIS-IV NI)

Talspændvidde NI Se retningslinjer for hver enkelt delprøve i kapitel 4 og i registrerginsskemaet. 

Bogstav-tal rangordning NI Se retningslinjer for hver enkelt delprøve i kapitel 4 og i registrerringsskemaet.

Domænet Forarbejdningshastighed

Normerede processcorer (WAIS-IV NI)

Kodning NI Trin 1 Kodning Skalascore

Kodning NI Trin 3 Kopiering Skalascore

Normerede processcorer (WAIS-IV NI)

Kodning NI Trin 1 Kodning Testpersonens progression over fire tidsintervaller på 30 sekunder, 
sammenlignet med forventet progression baseret på resultatet i 
normgruppen for NI.

Kodning NI Trin 2 Incidental indlæring Antal korrekt og forkert gengivne symboler på Parring og Fri gengi-
velse, præsenteres som frekvens i normgruppen.

Kodning NI Trin 3 Kopiering Testpersonens progression over tre tidsintervaller på 30 sekunder, 
 sammenlignet med forventet progression baseret på resultatet i 
normgruppen for NI.

Tidsforbrug, præsenteres som frekvens i normgruppen.

Kvalitative processcorer (WAIS-IV NI)

Symbolsøgning NI Antal korrekte inden for hvert interval på 30 sekunder.

Udstregning NI Antal målfigurer som er sprunget over i hhv. opgave 1 og opgave 2.

Test af personer med særlige behov
I WAIS-IV Manual Del 1 gives generelle råd til test af personer med særlige behov. I det 
følgende beskrives yderligere vanskeligheder som kan forekomme hos personer med neuro-
psykologiske funktionsnedsættelser. Viden om testpersonen og eventuelle problemer som han 
eller hun har, bør påvirke hvordan man forholder sig til testpersonen i testsituationen, samt 
hvordan man tolker testresultaterne.
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Aktiverings- og motivationsproblemer

Tendens til at afgive minimale svar er karakteristisk for mange patienter med forstyrrelser 
i visse dele af centralnervesystemet. En sådan person kan kende det rigtige svar uden at 
afgive det. Opfordringer til at gætte eller sige noget mere ud over et minimalt svar kan nogle 
gange være en hjælp, eftersom den emotionelle risiko ved forkert svar mindskes. Derudover 
kan en umotiveret person opmuntres til at afgive et svar, og gammel overindlært viden, 
som vedkommende ikke længere føler sig sikker på, får lov til at komme frem. En grundig 
sondering af svar er at foretrække for at billedet af personens reelle kognitive processer skal 
blive så korrekt som muligt, men der skal tages hensyn til personens tilstand. Hvis man aktivt 
beder om et svar eller stiller spørgsmål til et svar, skal man være omhyggelig med at notere 
dette i registreringsskemaet. 

Problemer med løsningsstrategier

Mange patienter med funktionsforstyrrelser i centralnervesystemet har problemer med at 
udtænke, opretholde eller skifte mellem løsningsstrategier ved besvarelse af opgaverne i de 
forskellige delprøver i WAIS-IV. Sådanne personer kan afgive svar, der hører hjemme i en 
tidligere administreret delprøve, eller svare på en måde, der er inspireret af stimulusmaterialet 
(fx benævne genstandene i delprøven Billedfuldendelse). Når sådanne problemer opstår, 
bør personen støttes ved, at instruktionerne gentages, og den passende fremgangsmåde 
demonstreres, inden administreringen fortsætter. Når først fremgangsmåden er fastlagt, 
kan personen ofte opretholde den uden problemer og endda fejlfrit fortsætte med den ind i 
den næste delprøve.

Andre personer, der ikke lader til at have problemer med at forstå instruktionerne, og som 
svarer korrekt, kan halvvejs inde i en delprøve ”fare vild” og begynde at afgive svar, der ikke 
hører hjemme i opgaven (fx gå over til at benævne genstandene i delprøven Billedfuldendelse 
eller nævne forskelle halvvejs inde i delprøven Ligheder). Problemer med at opretholde svar-
strategien kan være sværere at opdage end problemer med at udtænke den, eftersom det på 
overfladen kan se ud til, at personen begynder at svare forkert på opgaver, der er for svære 
for vedkommende. Fejl kan opstå midt i en delprøve, fordi personen kun kan opretholde 
svarstrategien i en begrænset periode, eller fordi sværere opgaver medfører, at personen 
glemmer strategien. Hvis personen kun kan opretholde svarstrategien i en begrænset periode, 
får vedkommende også problemer med at opretholde den i delprøver, hvor alle opgaver har 
samme sværhedsgrad (som delprøverne Kodning, Symbolsøgning og Udstregning). Problemer 
med at opretholde svarstrategien kan reduceres, ved at personen bliver bedt om at gentage, 
hvad opgaven går ud på og ved at minde vedkommende om, hvad han eller hun forventes 
at gøre, så man hjælper testpersonen med at finde tilbage til den rigtige fremgangsmåde, før 
administrering af delprøven fortsætter.
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Perseveration

Mange af de kvalitative fænomener, der kan observeres, forekommer i mildere grad som 
del af normal adfærd – og dette gælder især perseveration. Perseveration – det fejlagtigt at 
fortsætte eller gentage et svar – er et karakteristisk træk ved mange erhvervede neurologiske 
og udviklingsrelaterede syndromer. Forekomsten og sværhedsgraden ved de forskellige former 
for perseveration skal noteres, så snart de forekommer.

Perseveration er ikke et ensartet fænomen. Flere forskellige typer adfærd falder under 
denne betegnelse, og der er ingen konsensus, hvad angår typer af perseveration. Nedenstående 
sammenfatning af en klassificering, der er udarbejdet af Sandson & Albert (1984), giver en 
praktisk referenceramme til registrering af perseveration i en neuropsykologisk udredning.

Vedholdende perseveration kaldes den ikke-formålstjenlige forlængelse eller gentagelse 
af en adfærd, uden ophold, i især motoriske opgaver. Denne type perseveration kaldes til 
tider i neurologisk litteratur for ”motor persistence”. Under administreringen af delprøven 
Blokmønstre NI kan denne form for perseveration ses som umotiveret forlænget drejen af 
klodserne. I delprøven Kodning NI kan ”overskrivning” forekomme (at skrive et symbol 
igen og igen).

Tilbagevendende perseveration er gentagelse af et tidligere svar (ikke nødvendigvis det 
senest afgivne), som om ”sporet” af det tidligere svar ikke er forsvundet, og det tager for 
lang tid at hente det aktuelle svar. Eksempelvis observeret hos en patient med skader i højre 
hjernehalvdel, som svarede, at der går 60 sekunder på et minut, at vand koger ved 60 grader, 
at det tager 60 minutter for sollyset at nå jorden, og at jordens omkreds er 60 mil (hvilket 
svarer til 600 km, red.). Han sagde også, at Jan Guillou (Peter Høeg i den danske version, 
red.) har skrevet Hamlet, udsmykkede Det Sixtinske Kapel med malerier, skabte figuren 
Sherlock Holmes og skrev Alice i Eventyrland. Ved en mildere grad af perseveration reflekteres 
tidligere svar i ordvalget i ellers rigtige svar. I delprøven Ordforråd forekom der fx hos en 
patient ordene ”en ting man” i ”en ting man spiser” (Opgave 7 Frokost), ”en ting man har 
på hånden” (Opgave 6 Handske), der begge afspejler ordvalget i et tidligere svar, ”en ting 
man sover i” (Opgave 4 Seng).

Perseverende svarstrategi dækker over problemer med at skifte mellem forskellige svar-
strategier ved løsning af forskellige opgaver. Denne form for perseveration kan observeres i 
delprøven Talspændvidde. En person kan have store problemer med at skifte mellem opgaven 
at gengive tallene forfra, bagfra og i rangorden. Perseverende svarstrategi kan også ses i fx 
delprøven Blokmønstre NI, når personen har svært ved at forholde sig til de mønstre, der er 
roteret i forhold til grundlinjen. Også i de øvrige delprøver kan der observeres en begrænset 
fleksibilitet i fremgangsmåder ved løsning af opgaverne

Sprogforstyrrelser

Personer, der henvises til neuropsykologisk udredning, kan have en række forskellige auditive 
og sproglige forstyrrelser. Uanset om udredningen af sprogfunktioner foretages af en logopæd 
eller en neuropsykolog, skal vedkommende være opmærksom på nedsættelser af auditiv 
sprogforståelse og ekspressiv sprogevne som følge af skader i sprogcentret, der hos næsten 
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alle er placeret i den venstre hjernehalvdel. Se kapitel 7 i Goodglass & Kaplan (1983) for en 
oversigt over de mest almindelige afatiske syndromer samt Nyman & Bartfai (2000).

Hvis man formoder, at der er tale om nedsat hørelse hos en person, der har problemer med 
at forstå instruktioner eller indholdet i verbale opgaver, kan den auditive perception testes 
ved, at man beder personen om at gentage instruktionen eller spørgsmålet. En manglende 
evne til at gengive ting korrekt kan dog skyldes andre årsager end nedsat hørelse (som fx 
afatiske syndromer, især konduktionsafasi, nedsat verbal korttidshukommelse og nedsat 
opmærksomhed). Hvis personen kan gentage instruktionen eller spørgsmålet rigtigt, kan man 
være sikker på, at hørelsen er tilstrækkeligt god til, at testen kan gennemføres. Hvis man 
observerer, at gengivelsen ikke er korrekt, skal der foretages en sprog- og høreundersøgelse 
for at se, hvad årsagen eller årsagerne til nedsættelsen er. Hvis personen har nedsat hørelse, 
kan man administrere testen igen med passende hørehjælpemiddel. Hvis personen alligevel 
ikke kan høre godt nok, kan instruktioner og spørgsmål præsenteres skriftligt (efter man 
har fastslået, at læseforståelsen er intakt).

Hos en patient med nedsat auditiv sprogforståelse er forståelsen af skrevet sprog sandsyn-
ligvis mindst lige så nedsat. For de fleste verbale delprøver er der ikke nogen løsning på dette 
problem. For delprøverne i domænet Perceptuel funktion kan opgaverne derimod i de fleste 
tilfælde formidles ikke-verbalt, fx med fagter eller ved hjælp af ekstra lette indlæringsopgaver, 
som man selv konstruerer, og som personen derefter kan imitere.

Selv når sprogforståelsen er normal eller næsten normal, kan den ekspressive sprogevne 
være markant nedsat. Man bør være opmærksom på artikulationsproblemer, ofte fore-
kommende tøven (især inden substantiver, specielt konkrete substantiver) og forenklede, 
tilbagevendende eller fejlagtige grammatiske konstruktioner. Endvidere bør man observere 
udskiftning af ét ord mod et andet (verbal parafasi som ”advokat” i stedet for ”læge”), fonem-
fejl som udeladelse, tillæg, udskiftning eller rækkefølge (fonemisk afasi eller bogstavsafasi) 
og beskrivelse af eller udenomssnak omkring ord, som personen ikke kan komme i tanke 
om (omskrivninger som fx ”jeg kan ikke lige huske ordet; det er den der ting, man tager på”, 
for handske).

Personer, der har tydelige problemer med ekspressivt sprog, bør have lov til at svare med 
fagter og pege i de situationer, hvor det er muligt. Skriftlige svar kan accepteres fra de sjældne 
patienter, der har en bedre bevaret skrive- end taleevne. Patienter, hvis sprogforstyrrelse 
begrænser sig til problemer med at finde ord eller til agrammatisk tale, skal tildeles point for 
rigtigt svar i de tilfælde, hvor det tydeligt fremgår af deres omskrivninger eller étordssvar, at 
de er i besiddelse af den viden, der efterspørges. For patienter med omfattende ekspressive 
forstyrrelser, men med en forholdsvis intakt sprogforståelse, kan mange opgaver præsenteres 
i en multiple choice-version.

Visuelle problemer

Forstyrrelse af visuelle funktioner, især synsnedsættelser, perception og afsøgning, kan også 
give anledning til modificering af administrering eller tolkning af resultater i WAIS-IV NI. For 
personer med nedsat syn kan et forstørrelsesglas bruges ved administrering af visse opgaver 
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i visse delprøver, især delprøven Billedfuldendelse NI. Andre personer har et tilstrækkeligt 
godt syn, men kan på grund af problemer med primære perceptuelle processer ikke genkende 
objekter i delprøven korrekt. Syn og perception kan vurderes ved, at man beder personen om 
at betegne eller demonstrere anvendelsen af de afbildede objekter. Ved hjælp af svarene på 
denne type spørgsmål kan man skelne mellem perceptuelle forvrængninger og forstyrrelser 
af højere visuokognitive processer som dem, der testes i den pågældende delprøve.

Andre personer kan have et tilstrækkeligt godt syn og en forholdsvis godt bevaret percep-
tion, men en nedsat visuel afsøgningsevne. Man kan også observere problemer med vertikal 
eller horisontal afsøgning, usystematisk eller passiv afsøgning eller uopmærksomhed (neglekt) 
for den ene halvdel af synsfeltet – som regel det venstre. Personer med sådanne problemer 
skal opfordres til at se på hele billedet, og afsøgningsevnen kan vurderes ved, at man beder 
personen om at fortælle, hvad vedkommende ser. Der kan tilbydes hjælpemidler til personer 
med sådanne vanskeligheder; der kan fx placeres en rød lineal til venstre for det, som personen 
skal se på, og vedkommende opfordres derefter til at begynde afsøgningen ved linealen.

Motoriske problemer

Ud over visuelle, auditive og sproglige problemer kan forskellige former for motoriske forstyr-
relser også påvirke præstationen. Denne type problemer omfatter finmotorisk dys koordination, 
tremor og motorisk langsomhed, der alle primært påvirker præstationen i delprøven Kodning 
NI. Problemer med at koordinere hænderne med hinanden, fummel fingerhed, svaghed eller 
lammelse samt ufrivillige bevægelser påvirker præstationen i delprøven Blokmønstre NI, og 
”motor persistence” (vedholdende perseveration) påvirker håndteringen af stimulus materiale, 
eller optræder som ”overskrivning” i delprøven Kodning NI. I en vis udstrækning kan man 
se bort fra den del af præstationsnedsættelsen, der skyldes motoriske problemer, hvis man 
giver personen ubegrænset tid til at løse opgaver, samt tester motorisk hurtighed og evne til 
håndtering af objekter med yderligere test. Hvis personen ikke kan skrive med sin dominante 
hånd, skal Kodning NI ikke administreres. Alle de øvrige delprøver kan dog administre-
res, og der skal for hver opgave noteres i registreringsskemaet, om personen har brugt sin 
 ikke-dominante hånd eller sin skadede dominante hånd.

Sammenfatning
I denne vejledning præsenteres fremgangsmåder og procedurer, der gør det muligt for en 

psykolog at øge sin forståelse for en testperson ud over den information, som blot en talværdi 
giver. Vejledningen præsenterer en metode til administrering og scoring af delprøverne i 
WAIS-IV NI, som tilgodeser både kliniske psykologers og neuropsykologers behov. Ved hjælp 
af disse procedurer kan man analysere flere af de indgående komponenter i de processer, 
der bidrager til løsningen af opgaverne i de forskellige delprøver i WAIS-IV NI. Omhyggelig 
observation og registrering af personens svar er kernen i det procesorienterede udrednings-
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arbejde. En analyse af de strategier, som personen anvender, og de fejl, vedkommende begår 
under arbejdet med at løse opgaverne, er af afgørende betydning for, om man ved hjælp 
af testprofilen kan identificere bevarede og forstyrrede kognitive funktioner. Idet metoden 
dermed lægger vægt på de forskellige årsager til, at testpersonen lykkes og mislykkes, er den 
direkte egnet til udvikling af individuelle behandlingsprogrammer og til på en følsom måde 
at måle forandringer i patientens kognitive funktion over tid. Endvidere kan man – ved at 
anvende viden om sammenhængen mellem hjerne og adfærd – formulere hypoteser om type 
og placering af eventuel patologi i centralnervesystemet.

Denne vejledning specificerer ikke hvad en neuropsykologisk undersøgelse bør indeholde. 
Den indeholder heller ikke nogen instruktioner om den standardiserede måde at administrere 
WAIS-IV på, eller hvordan man beregner en IK-score. Den information findes i WAIS-IV 
vejledningen. Denne manual giver forslag til forskellige måder, hvorpå man kan få omfattende 
information ud af personens svar på opgaverne i WAIS-IV, og den hjælper psykologen med 
at udnytte tiden med personen mere effektivt. Vejledningen kan hjælpe klinikeren med at 
blive en bedre observatør og med at foretage mere dybtgående analyser af testadfærd – ikke 
kun i WAIS-IV, men også i andre testsituationer.

De forslag, der gives til fremgangsmåder for administrering og scoring, er meget 
 detaljerede, men man skal ikke af den grund føle sig forpligtet til at bruge alle. Man bør 
frit vælge fremgangsmåde med hensyn til udredningens problemstilling, personens aktuelle 
problem, baggrund samt nuværende og præmorbide færdigheder, men vær meget omhyggelig 
i de tilfælde, hvor normerede værdier skal være gyldige i WAIS-IV NI. Hensigten her er at 
præsentere en systematisk metode til dokumentering af kvalitative aspekter af testadfærden 
– en metode, der kan gentages ved flere lejligheder, og som derfor er praktisk, når man skal 
følge adfærden over tid analysere effekter af interventioner (psykologisk, farmakologisk eller 
kirurgisk behandling) og følge det spontane forløb af visse patologiske tilstande. Når man 
dokumenterer de kvalitative aspekter af testadfærden resulterer det også en mere nuanceret 
og sensitiv differentiering mellem forskellige kliniske tilstande. 

Vejledningen giver således en komplet og detaljeret beskrivelse af den procesorienterede 
fremgangsmåde ved administrering og scoring af WAIS-IV NI.
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 Kapitel 2
Det skandinaviske 
standardiseringsarbejde

Indledning
Det skandinaviske arbejde med at udvikle en fælles version af WAIS-IV NI (WAIS-IV 
NI WAIS-IV som neuropsykologisk instrument), i tre sprogversioner, indledtes efteråret 
2011. I dette projekt blev screeninginstrumentet Repeatable Battery for the Assessment of 
Neuropsychological Status (RBANS; Randolph, 2013) også normeret, og RBANS er også 
udgivet  i en dansk version med skandinaviske normer. 

Fastsættelse af normer for et omfattende og individuelt administreret neuropsykologisk 
undersøgelsesbatteri er i sagens natur et ressourcekrævende projekt. Antallet af klinisk ak-
tive psykologer inden for det afgrænsede sprogområde, som Skandinavien udgør, indebærer 
naturlige begrænsninger for, hvor dyrt et standardiseringsarbejde markedet kan bære. Med 
dette som udgangspunkt diskuterede man i projektgruppen (projektlederne fra de tre lande, 
kliniske og psykometriske eksperter) rammerne for projektet. Endnu en begrænsning var den 
tid en enkelt testning skulle kunne gennemføres på, hvilket påvirkede beslutninger om, hvilke 
delprøver der kunne indgå i normeringen. Et andet spørgsmål var, hvordan udvalgsplanen 
skulle udformes, så normgruppen var repræsentativ for normalpopulationen i de enkelte 
lande med hensyn til alder, køn og uddannelsesniveau.

Et rimeligt tidsforbrug til gennemførelse af både WAIS-IV NI og RBANS vurderede man 
ville være 1-1½ time. Eftersom det tager ca. 30 min. at administrere RBANS, havde man 
1 time til rådighed til test med WAIS-IV NI. Ud fra kliniske erfaringer udvalgte man de 
fire verbale delprøver med skriftligt præsenterede og nykonstruerede svarmuligheder samt 
delprøverne Blokmønstre NI, Regning NI og Kodning NI til normering. Således kom der til 
at indgå delprøver fra samtlige indeks i normeringen.

Ud fra ovenstående ræsonnement blev det besluttet, at aldersintervallet for WAIS-IV NI  
dataindsamlingen skulle være 20:0–74:11 år, altså en vis begrænsning nedad i alder.
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Itemkonstruktion
De valgte delprøver blev modificeret i forhold til tidligere udgaver af Wechslerskalaer, der blev 
offentliggjort som neuropsykologiske redskaber (Kaplan et al., 1991; Bartfai et al., 1994a; 
Nyman et al., 2004).

For de verbale delprøver blev scoringskriterierne for delprøverne i WAIS-IV først un-
dersøgt for at se, om svarene, der blev givet i normeringen, var egnede som distraktorer i 
NI-versionerne af delprøverne. Derefter blev distraktorerne undersøgt af kliniske eksperter, 
før de blev endeligt godkendt.

Delprøven Ligheder NI har fire svarmuligheder, der er konstrueret på følgende måde:
Point Svartype

2 point Rigtigt (abstrakt)
1 point Delvis rigtigt (konkret)
0 point Forkert, upræcist eller uvæsentligt
0* point Forkert (fokus på ét af stimulusordene) eller andet forkert svar

Delprøven Ordforråd NI har fem svarmuligheder, der er konstrueret på følgende måde:
Point Svartype

2 point Rigtigt (abstrakt)
1 point Delvis rigtigt (konkret)
0 point Forkert, upræcist eller uvæsentligt
0* point Forkert (lyder ens)

Delprøven Information NI er konstrueret således, at de fire svarmuligheder er hentet fra 
samme emneområde, dvs. at der ikke er en distraktor, der skiller sig ud som et helt klart 
forkert svar.

Delprøven Omtanke NI har fem svarmuligheder, der er konstrueret på følgende måde:
Point Svartype

2 point Rigtigt (abstrakt)
1 point Delvis rigtigt (ingen dybere forståelse eller mangler i basisviden)
1 point Kun ét aspekt eller ikke relevant
0 point Forkert (utilstrækkeligt eller ikke relevant)

Ordsprogene i delprøven Omtanke NI har fem svarmuligheder, der er konstrueret på følgende 
måde:
Point Svartype

2 point Rigtigt (abstrakt)
1 point Delvis rigtigt (konkret)
0 point Forkert (ord hentet direkte fra ordsproget)
0* point Ikke-relateret ordsprog
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Delprøven Blokmønstre NI omfatter de samme fire trin som tidligere NI-versioner af delprø-
ven. Modificeringerne bestod i tidsbegrænsning af de forskellige trin for at kunne opretholde 
et rimeligt tidsforbrug ved normeringen. Trin 1 Tolv klodser har samme tidsbegrænsninger 
som i WAIS-IV, men hvis personen aktivt arbejder videre med opgaven, når tiden udløber, 
kan vedkommende arbejde videre i yderligere højst 30 sekunder pr. opgave (Trin 2 Udvidet 

tidsgrænse). Opgaver, som personen ikke har løst rigtigt i Trin 1 og Trin 2, genadministreres 
i Trin 3 Rigtigt antal klodser uden gitter med samme tidsbegrænsning pr. opgave som i Trin 

1. Opgaver, som personen ikke har løst rigtigt i Trin 3, genadministreres i Trin 4 Rigtigt 

antal klodser med gitter med samme tidsbegrænsning som i Trin 1.
Delprøven Regning NI omfatter de samme seks trin som tidligere NI-versioner af delprø-

ven. Modificeringerne bestod i tidsbegrænsning af de forskellige trin for at kunne opretholde 
et rimeligt tidsforbrug ved normeringen. Trin 1 Hovedregning er den samme delprøve som 
i WAIS-IV, men hvis personen aktivt arbejder videre med opgaven, når tiden udløber, kan 
vedkommende arbejde videre i yderligere højst 30 sekunder pr. opgave (Trin 2 Udvidet 

tidsgrænse). I de øvrige fem trin administreres opgaver, som personen ikke har løst rigtigt 
inden for tidsgrænsen på 30 sekunder i det foregående trin. Disse trin er: Trin 3 Skriftligt, 

Trin 4 Papir og blyant, Trin 5 Lommeregner og Trin 6 Regnestykker.

Delprøven Kodning NI omfatter de samme tre trin som tidligere NI-versioner af delprø-
ven. I Trin 1 er der mulighed for at se, hvor mange rigtige svar personen har inden for fire 
30-sekundersintervaller. I Trin 2 Incidental indlæring er der mulighed for at se, hvor mange 
symboler personen har parret rigtigt eller forkert sammen, samt hvor mange symboler per-
sonen frit kan gengive rigtigt eller forkert. I det tredje og sidste trin, Trin 3 Kopiering, er der 
mulighed for at se, hvor mange rigtige personen har fået inden for tre 30-sekundersintervaller, 
samt at se tidsforbruget.

Normering 

I det følgende beskrives normeringsarbejdet, der blev gennemført parallelt i Danmark, Norge 
og Sverige i efteråret 2012. Testene, der blev gennemført i de enkelte landes hovedstæder, 
blev udført af psykologer, og psykologistuderende. Alle medvirkende testledere præsenteres 
i appendiks E. 

Testpersonerne blev – i overensstemmelse med den udvalgsplan, der præsenteres i af-
snittet Beskrivelse af normgruppen – rekrutteret af et eksternt markedsanalysebureau. 
Eksklusionkriterierne ved rekrutteringen var:

 ■ Utilstrækkelige sprogkundskaber (hvis testpersonen ikke talte tilstrækkeligt godt dansk – 
eller norsk/svensk i disse lande – til at man i telefonen kunne aftale tid og sted for en test). 

 ■ Synsnedsættelse, som ikke var korrigeret med eksempelvis briller eller kontaktlinser.
 ■ Hørenedsættelse, som ikke var korrigeret med høreapparat eller lignende.
 ■ Nedsat motorisk funktion i arme eller hænder, som kunne påvirke testpræstationen. 
 ■ Brug af medicin, som kunne påvirke testpræstationen, så som antidepressiv, angstdæm-

pende eller antipsykotisk medicin.
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 ■ Bevidstløshed i 20 minutter eller længere.
 ■ Medicinsk eller psykiatrisk tilstand, som kunne påvirke testpræstationen, herunder:

 1 Apopleksi.
 1 Epilepsi.
 1 Hjernetumor.
 1 Traumatisk hjerneskade.
 1 Meningitis.
 1 Gennemgået hjerneoperation.
 1 Igangværende kemoterapi.
 1 Psykiatrisk diagnose.
 1 Multipel sklerose.
 1 Alzheimers sygdom.
 1 Demens.
 1 Parkinsons sygdom. 

Alle registreringsskemaer blev gennemgået af projektlederen i hvert land. Besvarelser, som 
var svære at vurdere entydigt, blev taget op og scoret i den samlede gruppe af projektledere, 
og det er på denne måde sikret, at alle opgaver er vurderet ensartet i de tre lande, hvilket 
understøtter sammenligneligheden af testpræstationerne i den samlede normgruppe.

Psykometriske analyser

Psykometriske egenskaber, der er kritiske for tolkning af resultater fra et testinstrument, 
omfatter reliabilitet, standardfejl, konfidensintervaller, signifikante forskelle mellem sco-
rer (kritiske værdier), samt hvor almindeligt forekommende forskellige scoreforskelle var i 
normgruppen.

I denne vejledning anvendes flere anerkendte måder at rapportere psykometriske resultater 
på. Alle analyser anvender det traditionelle signifikansniveau (α = .05). Termen standard-
forskel refererer til Cohens d. De rapporterede værdier følger Cohens forslag til tolkning af 
effektstørrelse (Cohen, 1988, 1992). Værdier for Cohens d, der ligger mellem .20 og .49, 
tolkes som en lille effektstørrelse; værdier mellem .50 og .79 som en moderat effektstørrelse 
og værdier fra .80 og derover som en stor effektstørrelse. Der skal imidlertid tages hensyn 
til de faktiske værdier. Selvom fx p = .07 ikke er statistisk signifikant, ville værdien blive 
tolket forskelligt, hvis effektstørrelsen var .90 i stedet for .10. På tilsvarende måde ville den 
signifikante effekt af en p-værdi på .04, sammen med en effektstørrelse på .03 blive betragtet 
som for lille til at være klinisk relevant, selvom p-værdien er statistisk signifikant.

Cohens tolkningsforslag bør altså betragtes som generelle retningslinjer. Afhængigt af 
situationen, kan betydningen af en bestemt effektstørrelse altså adskille sig fra det, som 
tommelfingerreglerne siger. I visse kliniske situationer kan en lille effektstørrelse afspejle en 
vigtig opdagelse. Brugerne af WAIS-IV NI opfordres til at vurdere det specifikke i et bestemt 
resultat ved tolkningen af signifikansniveauer og effektstørrelser.
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Reliabilitet er et udtryk for en målings præcision og dens stabilitet over tid og situation 
(Anastasi & Urbina, 1997; Sattler, 2008). Klassisk testteori antager, at en testscore er en 
approksimation af en persons hypotetisk sande score, dvs. den score vedkommende ville få, 
hvis testen var fuldstændig reliabel. Forskellen mellem den hypotetisk sande testscore og den 
opnåede testscore er målefejlen. En reliabel test har en forholdsvis lille målefejl og genererer 
et stabilt testresultat ved samme testtidspunkt og på forskellige testtidspunkter. Der skal altid 
tages hensyn til testinstrumentets reliabilitet, når en opnået testscore eller forskelle mellem 
en persons testscorer på forskellige testtidspunkter skal tolkes. Som tommelfingerregel regnes 
reliabilitetskoefficienter som acceptable ved .70, som gode ved .80 og som meget gode ved 
.90 (Cicchetti, 1994).

Beskrivelse af normgruppen

Udgangspunktet ved normeringen var, at de nationale normgrupper skulle afspejle popula-
tionerne i de enkelte lande med hensyn til aldersfordeling og uddannelsesniveau i alderen 
20:0–74:11 år. For at sikre normgruppernes repræsentativitet baserede man udvalgsplanen 
på tal fra de enkelte landes centrale myndigheder for statistik (Danmarks Statistik, 2011; 
Statistisk Sentralbyrå, 2011; Statistiska Centralbyrån, 2011).

Den samlede normgruppe bestod af i alt 386 personer fra Sverige (N = 113), Danmark (N 
= 145) og Norge (N = 128), opdelt i otte aldersgrupper: 20:0–24:11 år (N = 50), 25:0–29:11 år 
(N = 46), 30:0–34:11 år (N = 39), 35:0–44:11 år (N = 62), 45:0–54:11 år (N = 51), 55:0–64:11 
år (N = 48), 65:0–69:11 år (N = 47) og 70:0–74:11 år (N = 43). Udvalgsplanen specificerede 
et lige stort antal personer i hver af de otte aldersgrupper. Den afvigelse, som de facto fandtes 
mellem antal personer i aldersgrupperne, var ikke signifikant (χ2(7) = 6.622; p = .469).

For samtlige aldersgrupper stræbte man efter en jævn kønsfordeling, og der medvirkede 
i alt 192 mænd og 194 kvinder i normeringen.

Grupperne blev stratificeret ud fra fire uddannelsesniveauer (højeste afsluttede uddan-
nelse), der er defineret i henhold til klassifikationen i de officielle uddannelsesstatistikker 
(Statistiska Centralbyrån, 2011; Danmarks Statistik, 2011; Statistik Sentralbyrå, 2011). De 
fire uddannelsesniveauer var: uddannelsesniveau 1 Grundskole/Folkeskole, uddannelses-

niveau 2 Gymnasium/Faglært, uddannelsesniveau 3 Kortere- og mellemlang videregående 
uddannelse (1-4 år), samt uddannelsesniveau 4 Længere videregående- og forskeruddannelse 
(5+ år).

I figur 2.1 præsenteres normgruppens fordeling på de enkelte uddannelsesniveauer for 
Danmark, Norge, Sverige og Skandinavien sammen med de officielle tal fra de enkelte landes 
centrale myndigheder for statistik.
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Figur 2.1 Sammenligning mellem normgrupperne efter land og uddannelsesniveau.

I figuren kan man aflæse, at det danske og svenske udsnit havde en meget god repræsentativi-
tet i forhold til de nationale statistikker med hensyn til de fire uddannelsesniveauer. Endvidere 
afspejlede de danske og svenske grupper sammen den samlede uddannelsesstatistik for de tre 
lande (skandinavisk census). Afvigelsen, der forekom i det norske udsnit er signifikant (χ2(3) = 
55.456; p < .001), og denne skævhed afspejles også i det samlede skandinaviske udsnit (χ2 (3) 
= 25.191; p < .001). Derfor blev eventuelle effekter, der kan henføres til den norske gruppes 
signifikante afvigelse fra den forventede fordeling, undersøgt. Testen blev gennemført som 
middelværdisammenligninger (Students t-test) mellem den samlede dansk-svenske gruppe 
og den norske gruppe for delprøverne Regning NI, Kodning NI, Kodning NI Kopiering, 
Blokmønstre NI, Ligheder NI, Ordforråd NI, Information NI samt Omtanke NI. Samtlige 
test gennemførtes med rådata. Kun ved én sammenligning (Ligheder NI) forekom en signi-
fikant forskel; den norske gruppe præsterede bedre end den samlede dansk-svenske gruppe, 
men effektstørrelsen var lille (Cohens d = .24).

Sammenfattende kan man fastslå, at det skandinaviske udsnit er repræsentativt sammensat 
ud fra de nævnte baggrundsvariabler, og at præstationerne i de landsspecifikke grupper er ens, 
hvorfor de tre nationale grupper blev slået sammen til én samlet skandinavisk normgruppe.
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Konstruktion af supplerende normerede mål

Der er udformet særlige alderskorrigerede normtabeller for delprøverne Blokmønstre NI 
(Trin 1 og Trin 3) og Kodning Kopiering. Disse delprøver er ikke udviklinger af tilsvarende 
delprøver fra WAIS-IV, hvorfor nye normer er nødvendige. Ved konverteringen af råscorer 
til skalascorer blev først beregnet gennemsnitsværdier, standardafvigelser, skævhed og 
kurtosis (topstejlhed) i råscorefordelingen for hver af de otte aldersgrupper. Derefter blev 
gennemført en normaliseret z-transformation af råscorerne til skalascorer i følgende trin: (1) 
transforma tion af råscorer til percentiler, (2) transformation af percentiler til standardiserede 
z-scorer samt en lineær transformation af z-scorer til skalascorer med gennemsnit 10 og 
standardafvigelse 3. Mindre uregelmæssigheder blev udjævnet manuelt.

Konstruktion af progressionsmål

Delprøverne i WAIS-IV NI er primært udvidelser af de tilsvarende delprøver i WAIS-IV, 
hvor administreringen er modificeret med forskellige trin. Resultaterne, som WAIS-IV NI 
genererer, bliver dermed først meningsfulde, når de sættes i relation til resultaterne i  WAIS-IV. 
Resultaterne, som en person opnår i NI-versionen, defineres som personens individuelle 
 progression i forhold til den forventede. Progressionen er med andre ord en kvantificering af 
den effekt, de forskellige modificerede trin har på præstationen. Eftersom personens progres-
sion sættes i forhold til resultaterne i WAIS-IV, er det praktisk, hvis progression og resultat 
i WAIS-IV NI udtrykkes i samme måleenhed, dvs. som skalascorer.

Den forandring, som progressionen har til hensigt at afspejle, er en dynamisk egenskab, 
således at forandringsmulighederne er større for en person, der først (i WAIS-IV) har et 
lavt resultat sammenlignet med en person med et højt resultat i denne version. For at kun-
ne konstruere den forventede progression, skal der altså tages hensyn til den oprindelige 
skalascore i WAIS-IV, og man kan ud fra denne kan fastlægge den forventede progression i 
normgruppen for NI.

I WAIS-IV NI er fire modeller blevet anvendt ved konstruktion af den forventede pro-
gression i normgruppen.

 ■ Model 1: Konstruktion af forventet progression – delprøver som ikke indgår i WAIS-IV 
I delprøven Blokmønstre NI betragtes Trin 1 og Trin 2 samt Trin 3 og Trin 4 som to 
separate enheder, eftersom de to første trin administreres med tolv klodser, og de to sidste 
trin med det rette antal klodser til den pågældende opgave. Der er fastsat alderskorrigerede 
skalascorer for Trin 1 og Trin 3. Den forventede progression refererer dels til Trin 2 i 
forhold til Trin 1, dels til Trin 4 i forhold til Trin 3. For hver skalascore (1–19) i Trin 1 er 
en specifik forventet progression fastsat ud fra normgruppens gennemsnitlige præstation 
i Trin 2. Proceduren er den samme for Trin 3 og Trin 4. 
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 ■ Model 2: Konstruktion af forventet progression – hvor hele delprøven af afprøvet i NI
Delprøven Regning NI består af seks trin, hvor Trin 1 Hovedregning er identisk med 
delprøven Regning. Den totale råscore i Trin 1 konverteres til en skalascore ud fra 
normtabellen i WAIS-IV. Den forventede progression i Trin 2 er pointforskellen mellem 
Trin 2 og Trin 1, progressionen i Trin 3 består af forskellen mellem Trin 3 og Trin 2 osv. 
For hver skalascore (1–19) i Trin 1 fastsættes en specifik forventet progression ud fra 
normgruppens gennemsnitlige præstation i de enkelte trin 2–6. 

 ■ Model 3: Konstruktion af forventet progression – hvor dele af delprøven er afprøvet NI
De verbale delprøver (Ligheder NI, Ordforråd NI, Information NI samt Omtanke NI), 
der indgik i normeringen, er ikke fuldstændigt afprøvede i den forstand, at kun multiple 
choice-versionerne blev administreret. Eftersom normgruppen i WAIS-IV NI afspejler 
normalpopulationen i Skandinavien, er gruppen ækvivalent med normgruppen i WAIS-IV. 
Dette betyder, at skalascoren, som de enkelte personer i NI-versionen har fået tildelt, 
svarer til personens skalascore i de enkelte verbale delprøver i WAIS-IV. Den totale råscore 
i multiple choice-versionerne blev sammenlignet med normen for de enkelte verbale 
delprøver i WAIS-IV for at få en sammenlignelig standardiseret score. Pointforskellen 
mellem versionerne udgør den forventede progression. For hver skalascore (1–19) i 
WAIS-IV fastsættes en specifik forventet progression ud fra normgruppens gennemsnitlige 
præstation i multiple choice-versionerne af delprøverne. 

 ■ Model 4: Konstruktion af forventet progression – råscore
For delprøven Kodning NI blev den forventede progression konstrueret på basis af  den 
kumulative råscore i 30 sekundersintervaller – fire intervaller for Trin 1 Kodning og tre 
intervaller for Trin 3 Kopiering. Den forventede progression udgøres af normgruppens 
kumulative gennemsnitlige råscore. 

Reliabilitet og målingens standardfejl

Reliabiliteten kan beregnes ved hjælp af forskellige metoder. Fælles for dem er, at højere værdi 
(reliabiliteten kan variere mellem 0 og 1) indikerer højere grad af præcision i et testresultat. 
Det er forskelligt, hvilken beregningsmetode der egner sig bedst i en bestemt situation. For 
delprøven Blokmønstre NI er Cronbachs α anvendt. 

Som det fremgår af tabel 2.1, er reliabilitetskoefficienterne for de enkelte aldersgrupper 
gode ifølge Cicchettis (1994) definition.

Målingens standardfejl (SEM) giver en skønnet vurdering af størrelsen på fejlen i en 
observeret testscore. Eftersom SEM er omvendt proportionel til reliabiliteten, falder SEM, 
når reliabiliteten stiger, og dermed stiger sikkerheden i den observerede testscores præcision. 
Målefejlen udtrykkes som regel i standardscoreenheder, og denne præsenteres også i tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Reliabilitetskoefficienter og standardfejl for delprøven Blokmønstre NI efter aldersgruppe  
      (N = 386)

Aldersgrupper

Gennem-
snitlig  

reliabilitet
20:0–24:11 25:0–29:11 30:0–34:11 35:0–44:11 45:0–54:11 55:0–64:11 65:0–69:11 70:0–74:11 rxx

a

Reliabilitet N = 50 N = 46 N = 39 N = 62 N = 51 N = 48 N = 47 N = 43 N = 386
Blokmønstre NI .77 .77 .77 .76 .77 .77 .77 .78 .77

Standardfejl

Gennem-
snitlig

standard-
fejl

SEM b

Blokmønstre NI 1.45 1.45 1.45 1.48 1.45 1.45 1.43 1.41 1.45
a De gennemsnitlige reliabilitetskoefficienter er beregnet med Fischers z-transformation.
b Gennemsnitlig SEM er beregnet ved at tage kvadratroden af hver aldersgruppes   
 kvadrerede SEM.

Konfidensintervaller

Målingens standardfejl anvendes bl.a. til at beregne konfidensintervaller, som er et score-
interval, der omgiver en observeret score og definerer intervallet, inden for hvilket den sande 
score forventes at falde. Konfidensintervaller fungerer som en påmindelse om, at der indgår 
målefejl i alle testscorer, og at den observerede testscore kun er et skøn af den sande evne.

Konfidensintervallerne, der er forbundet med delprøven Blokmønstre NI, er beregnet 
ud fra den standardfejl, der fremgik af tabel 2.1, mens konfidensintervallerne for de andre 
delprøver er beregnet ud fra de standardfejl, der gælder for de enkelte delprøver i WAIS-IV.

Eftersom reliabilitetskoefficienterne og dermed SEM er ret ens på tværs af aldersgrupper-
ne, kan konfidensintervallerne for alle grupper i normgruppen baseres på de gennemsnitlige 
reliabilitetskoefficienter. De præsenteres i tabel 2.1 (se herover) og tabel 2.4 i WAIS-IV 
Manual Del 1.

Forventet progression – Verbal forståelse

De verbale delprøver er konstrueret med forskellige antal svarmuligheder, hvilket indebærer, 
at sandsynligheden for at gætte rigtigt er 1 ud af 4 (p = .25) for Ligheder NI og Information 
NI, og 1 ud af 5 (p = .20) for Ordforråd NI og Omtanke NI. I WAIS-IV er det ikke muligt 
a priori at fastsætte sandsynligheden for at gætte sig til det rigtige svar, eftersom antallet af 
mulige svar ikke er begrænset. Forskellen i svarmåde mellem de forskellige versioner gør, 
at det er nemmere at få point i NI-versionen sammenlignet med i WAIS-IV. Den forventede 
progression mellem versionerne kan kvantificeres ud fra de alderskorrigerede normtabeller for 
tilsvarende delprøver i WAIS-IV. I tabel 2.2 ses den forventede progression ud fra de enkelte 
skalascorer 1–19 i WAIS-IV.
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Tabel 2.2 Gennemsnitlig progression i skalascorer på delprøverne Ligheder NI, Ordforråd NI, Information NI  
      og Omtanke NI i forhold scorer på tilsvarende delprøver i WAIS-IV.

Skalascore (WAIS-IV) 
WAIS-IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Delprøve Forventet progression (WAIS-IV NI)
Ligheder NI 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 0
Ordforråd NI 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Information NI 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0
Omtanke NI 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0

Den forventede progression mellem tilsvarende verbale delprøver kan også illustreres grafisk. 
Se figur 2.2.

Figur 2.2 Forventet progression mellem delprøver i de to versioner.

Af figur 2.2 fremgår det, at den forventede progression i delprøven Ordforråd NI er lavere end 
for de tre andre verbale delprøver. Dette er forventeligt, da en persons ordforråd anvendes, 
øves og udvikles løbende i social interaktion med andre, og da en persons såvel aktive som 
passive ordforråd er en forudsætning for de mere kognitivt krævende processer i de tre andre 
verbale delprøver.

En persons individuelle progression kan sammenlignes med den forventede progression. 
I figur 2.3 vises, hvordan resultaterne præsenteres i scoringsprogrammet. Fx fik denne per-
son skalascoren 10 i delprøven Ligheder. Den forventede progression ved administrering af 
Ligheder NI er 4 skalapoint (markeret tal i tabel 2.2). Af figuren kan man aflæse, at personens 
individuelle progression er 1 skalapoint højere end den forventede i forhold til normgruppen, 
men at stigningen falder inden for et 95 % konfidensinterval.
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Figur 2.3 Eksempel på individuel progression mellem de to versioner på de verbale delprøver.

Forventet progression – Perceptuel ræsonnering

I delprøven Blokmønstre NI repræsenterer de enkelte trin forskellige grader af hjælp eller 
vejledning, der gjorde personen i stand til at løse opgaverne i delprøven. Trin 1 og Trin 2 

betragtes som en separat enhed, hvor der bruges tolv klodser, og Trin 3 og Trin 4 betragtes 
som en anden enhed, hvor der bruges det rigtige antal klodser. Dette indebærer, at den enkelte 
persons resultat kan stilles over for to referencepunkter: ét for Trin 1 sammenlignet med Trin 

2 og et andet for Trin 3 sammenlignet med Trin 4. En persons skalascore i Trin 2 kan derefter 
sammenlignes med den forventede progression fra Trin 1, og det samme kan gennemføres 
for Trin 4 sammenlignet med Trin 3. I tabel 2.3 angives den forventede progression mellem 
trinnene ud fra de enkelte skalascorer 1–19 (Trin 1 og Trin 3) baseret på progressionen i 
normgruppen. 

Tabel 2.3 Gennemsnitlig progression i skalascorer på hhv. Trin 1 og Trin 3 i delprøven Blokmønstre NI

Blokmønstre NI Skalascorer Trin 1
Trin 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Forventet progression på Trin 2 
Trin 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skalascorer Trin 3
Trin 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Forventet progression på Trin 4
Trin 4 7 6 5 6 5 4 4 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Trin 1 = Tolv klodser; Trin 2 = Udvidet tidsgrænse; Trin 3 = Rigtigt antal klodser uden gitter; Trin 4 = Rigtigt antal klodser 
med gitter.
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I tabel 2.4 vises en persons individuelle progression sammenlignet med den forventede 
progression fra Trin 1 til Trin 2 samt fra Trin 3 til Trin 4. I figur 2.4 præsenteres samme 
information grafisk (fra scoringsprogrammet). 

Tabel 2.4 Eksempel på individuel progression i forhold til den forventede på delprøven Blokmønstre NI

Blokmønstre NIs Testpersonens progression Forventet progression
Trin 1 Tolv klodser (Skalascore) 6 6
Trin 2 Udvidet tidsgrænse +0 (6) +2 (8)
Trin 3 Rigtigt antal klodser uden gitter  

(Skalascore) 5 5

Trin 4 Rigtigt antal klodser med gitter +7 (12) +5 (10)

Figur 2.4 Eksempel på individuel progression mellem de forskellige trin i delprøven Blokmønstre NI.

Af figuren kan man se, at personen ikke får den hjælp, der forventes ud fra progressionen ved 
den udvidede tidsgrænse i Trin 2. Når personen får det rigtige antal klodser og gitter (Trin 

4), er den individuelle progression bedre end den forventede (fra Trin 3) med 2 skalapoint, 
hvilket falder inden for et 95 % konfidensinterval.

For ikke at overfortolke skalascoreforskellen mellem Trin 1 og Trin 3 genererer scorings-
programmet en diskrepansanalyse, der kvantificerer, hvor stor en andel af normgruppen der 
havde en tilsvarende pointforskel eller større (frekvens i normgruppe). I figur 2.4 er forskellen 
i skalascore mellem Trin 3 og Trin 1 lig med minus 1 skalapoint (Trin 3 = 5 skalapoint 
minus Trin 1 = 6 skalapoint), en lige så stor eller større pointforskel end den, som 55,2 % af 
normgruppen opnåede. Det er med andre ord ikke en usædvanlig pointforskel mellem Trin 

1 og Trin 3.
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Forventet progression – Arbejdshukommelse

På samme måde som for delprøven Blokmønstre NI repræsenterer de forskellige trin i delprø-
ven Regning NI forskellige grader af hjælp eller vejledning, som gjorde personen i stand til at 
løse den enkelte opgave. For delprøven Regning NI er Trin 1 skalascoren referencepunktet 
for beskrivelsen af den individuelle progression i de fem andre trin. I tabel 2.5 angives den 
forventede progression mellem trinnene ud fra de enkelte skalascorer 1–19 (Trin 1) baseret 
på progressionen i normgruppen.

Tabel 2.5 Den gennemsnitlige progression ud fra skalascorer på Trin 1 i delprøven Regning NI

Regning NI Skalascorer (Regning WAIS-IV) 
Trin 1 (WAIS-IV) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Forventet progression på forskellige trin
Trin 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0
Trin 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0
Trin 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0
Trin 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Trin 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Trin 1 = Hovedregning; Trin 2 = Udvidet tidsgrænse; Trin 3 = Skriftligt Trin 4 = Papir og blyant; Trin 5 = Lommeregner; 
Trin 6 = Regnestykker.

I tabel 2.5 kan man se, at personer med lav evne (lave skalascorer) ikke får nogen videre hjælp 
af den udvidede tidsgrænse i Trin 2, mens personer med en større evne (høje skalascorer) 
forbedrer deres præstation betydeligt, når de får mulighed for at løse opgaverne med udvidet 
tidsgrænse. Den ekstra hjælp, der gives i Trin 3, hvor opgaverne præsenteres skriftligt i 
stimulusbogen, har størst effekt for personer med lav evne (i Trin 1), mens progressionen 
falder i takt med større evner (på Trin 1). Endvidere fremgår det, at personer med lav evne 
har større hjælp af at bruge en lommeregner (Trin 5), når opgaverne skal løses, end at få 
regnestykket opstillet (Trin 6). Det omvendte gælder for personer med en gennemsnitlig evne 
eller evne lige over gennemsnittet.

I tabel 2.6 vises en persons individuelle progression sammenlignet med den forventede 
progression fra Trin 1 til de andre fem trin. I figur 2.5 præsenteres samme information grafisk 
(fra scoringsprogrammet).

Tabel 2.6 Eksempel på individuel progression i forhold til den forventede på delprøven Regning NI

Regning NI Testpersonens progression Forventet progression
Trin 1 Skalascore (WAIS-IV) 10 10
Trin 2 Udvidet tidsgrænse +0 (10) +1 (11)
Trin 3 Skriftligt +2 (12) +2 (13)
Trin 4 Papir og blyant +1 (13) +2 (15)
Trin 5 Lommeregner +4 (17) +1 (16)
Trin 6 Regnestykker +2 (19) +2 (18)
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Figur 2.5 Eksempel på individuel progression på de forskellige trin i delprøven Regning NI

Af figuren kan man aflæse, at personen i ret høj grad følger den forventede progression for 
den del af normgruppen, som fik en skalascore på 10 i Trin 1. Endvidere kan man se, at Trin 

2 og Trin 4 ikke hjalp personen i samme udstrækning, som man havde forventet. Derimod 
er den individuelle progression i Trin 5 og Trin 6 større end den forventede. Det skal dog 
bemærkes, at personens resultat gennemgående falder inden for et 95 % konfidensinterval.

Forventet progression – Forarbejdningshastighed

For delprøven Kodning NI beskrives den forventede progression i gennemsnitlige råscorer 
over de fire 30-sekundersintervaller i Trin 1 Kodning. Den kumulative råscore i normgruppen 
kommer til udtryk på forskellige måder efter aldersgruppe således, at personer i alderen 
20:0–54:11 år har en højere gennemsnitlig præstation end dem i alderen 55:0–74:11 år. I 
tabel 2.7 præsenteres de kumulative middelråscorer over 30-sekundersintervallerne for begge 
aldersgrupper. 

Tabel 2.7 Kumulativ middelråscore på delprøven Kodning NI – Trin 1 over de fire 30-sekunders- 
       intervaller for de to aldersgrupper

20:0–54:11 år 55:0–74:11 år
Percentil 1–30 s 1–60 s 1–90 s 1–120 s 1–30 s 1–60 s 1–90 s 1–120 s

2.5 12 25 36 49 9 18 27 36
16 14 29 45 61 10 22 32 43
50 18 36 55 73 15 28 42 57
84 22 44 66 87 18 36 53 72

97.5 26 51 75 101 22 41 62 83
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En individuel progression kan sammenlignes med den forventede progression. I figur 2.6 
illustreres dette ud fra resultater for en person i aldersgruppen 20:0–54:11 år, sådan som 
det præsenteres i scoringsprogrammet. Personen har efter 30 sekunder 14 rigtige, efter 60 
sekunder 28 rigtige, efter 90 sekunder 45 rigtige og til sidst efter 120 sekunder 56 rigtige. I 
figuren angives den 50. percentil som den forventede progression i normgruppen. De øvrige 
linjer i grafen refererer til –/+ 1 standardafvigelse (henholdsvis den 16. og den 84. percentil), 
og –/+ 2 standardafvigelser (henholdsvis den 2.5. og den 97.5. percentil).

Figur 2.6 Eksempel på individuel progression mellem de fire 30-sekundersintervaller i delprøven Kodning NI 
     – Trin 1.

Af figuren kan man aflæse, at personen til at begynde med ligger ca. 1 standardafvigelse 
under den forventede præstation. Denne trend er den samme op til 90 sekunder, og derefter 
falder personens præstation sammenlignet med den forventede progression i normgruppen.

Parring og Fri gengivelse indgår i Trin 2 Incidental indlæring. Scorerne for disse vurderes 
som frekvens i normgruppen inddelt i tre aldersgrupper: 20:0–29:11 år, 30:0–54:11 år og 
55:0–74:11 år. Frekvensen angiver, hvor stor en del af normgruppen, der havde lige så mange 
rigtige eller færre, samt hvor mange i normgruppen, der havde lige så mange forkerte eller 
flere.

Tidsforbruget udtrykt i frekvens i normgruppen er opdelt i tre aldersgrupper: 20:0–29:11 
år, 30:0–54:11 år og 55:0–74:11 år. Frekvensen angiver, hvor stor en del af normgruppen, 
der havde samme tidsforbrug eller var hurtigere.

Det er også muligt at sammenligne skalascoren i Trin 1 med skalascoren i Trin 3 Kopiering 

for at kunne drage konklusioner om, hvilken betydning den motoriske hastighed i Trin 3 

havde for præstationen i Trin 1.
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For Trin 3 Kopiering beskrives den forventede progression i middelråscore over de tre 
30-sekundersintervaller. Den kumulative råscore kommer til udtryk på forskellige måder 
over alder således, at alderen 20:0–54:11 år har en højere gennemsnitlig præstation end 
dem i alderen 55:0–74:11 år. I tabel 2.8 præsenteres de kumulative middelråscorer over 
30-sekundersintervallerne for begge aldersgrupper.

 

Tabel 2.8 Kumulativ gennemsnitlig råscore på delprøven Kodning NI – Trin 3 Kopiering over de tre  
       30-sekundersintervaller for de to aldersgrupper

20:0–54:11 år 55:0–74:11 år
Percentil 1–30 s 1–60 s 1–90 s 1–30 s 1–60 s 1–90 s

2.5 24 54 82 17 38 57
16 31 65 99 24 49 76
50 40 81 122 31 64 95
84 49 96 135 38 79 121

97.5 56 110 135 48 95 135

En individuel progression kan sammenlignes med den forventede progression i normgruppen. 
I figur 2.7 illustreres dette ud fra resultater for en person i aldersgruppen 55:0-74:11 år (fra 
scoringsprogrammet). Personen ligger noget over den forventede præstation ved 30 og 60 
sekunder, men efter 90 sekunder falder præstationen lidt under den forventede progression 
og falder ca. 1 SD under medianen (50. percentil).

Figur 2.7 Eksempel på individuel progression mellem de tre intervaller på 30-sekunder i delprøven Kodning NI  
      – Trin 3 Kopiering.


