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PROGRAMLICENS FOR "WAIS-IV og WAISIV NI"
PROGRAMMET beskyttes af Ophavsretsloven og internationale ophavsretskonventioner samt andre
immaterielretslige love og konventioner.
Denne licensaftale er en bindende aftale mellem Dem (person eller virksomhed) og Pearson Sweden AB,
fra hvilken De erhvervede det ovenstående angivne PROGRAM.
1. LICENSBEVILLING
Denne licensaftale giver dig ret til at: Installere ét eksemplar af PROGRAMMET på en computer/klient.
Hvert installeret program skal kun være knyttet til ét bruger-ID. Programmet skal kun anvendes efter
registrering hos Pearson Sweden AB og i overensstemmelse med det afregningssystem, som anvendes for
testning og resultat- eller rapportudskrift.
PROGRAMMET inkluderer program og tilhørende medie, skriftligt materiale samt eventuel "online" eller
elektronisk dokumentation. Ved at installere eller på anden måde anvende PROGRAMMET, accepterer
De disse licensvilkår og denne licensaftale bliver herved bindende for Dem.
2. BESKRIVELSE AF ØVRIGE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER
De har ikke ret til at ændre, dekompilere eller på anden måde misbruge PROGRAMMET. De har ikke ret
til at anvende andre registrerings- eller opdateringskoder end de, som er leveret af Pearson Sweden AB.
PROGRAMMET gives i licens som et personligt produkt. PROGRAMMETS komponenter skal ikke
deles op, således at de kan anvendes på mere end een pc. De har ikke ret til at sælge, udlåne, udleje, eller
lease PROGRAMMET til andre. De har ikke ret til at overføre Jeres rettigheder til andre. Pearson Sweden
AB har ret til at opsige licensen, hvis De bryder nogen af licensvilkårene. I sådant tilfælde skal samtlige
eksemplarer af PROGRAMMET og dets komponenter tilintetgøres.
3. OPHAVSRET/COPYRIGHT
Ejendomsretten og ophavsrettighederne til PROGRAMMET
med tilhørende skriftligt materiale og eventuelle eksemplarer af PROGRAMMET ejes af Pearson Sweden
AB eller dennes leverandører. PROGRAMMET beskyttes af loven om ophavsret og internationale
ophavsretskonventioner. De har ikke rettigheder til at kopiere noget skriftligt materiale, som følger med
PROGRAMMET.
4. GARANTI
Pearson Sweden AB garanterer at PROGRAMMET indeholder de funktioner, som beskrives i
dokumentationen og er uden defekter og produktionsfejl under et (1) år fra indkøbsdatoen.
5. BEGRÆNSNINGER I GARANTIEN
PROGRAMMET kan kun anvendes i operativsystemerne Microsoft Windows XP, VISTA eller Windows
7. Al anvendelse af PROGRAMMET sker på egen risiko.
6. BEGRÆNSNING AF ERSTATNING
I ingen tilfælde kan Pearson Sweden AB blive kendt erstatningsskyldig for skader af nogen art. Dette
inkluderer tab af data, forstyrrelser, udeblevet fortjeneste eller andre direkte eller indirekte skader, som
beror på PROGRAMMET.
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Installationsvejledning
Læs dette først
Når programmet er installeret, skal brugeren have tilladelse til at skrive/ændre/køre samtlige filer
som findes i den installerede mappe (se eksemplet nedenfor).

Kontakt evt. din IT-support og se de videre instruktioner på næste side.
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Programmet er konstrueret til Windows XP, Windows Vista og Windows 7.
Pga. programmets kopieringsbeskyttelse skal det installeres af den samme brugerprofil som
senere skal anvende programmet (m.a.o. psykologens brugerprofil). Programmet vil OPHØRE
MED AT FUNGERE hvis en anden brugerprofil end den som installerede programmet forsøger
at anvende programmet.
Hvis psykologen ikke har tilladelse til at installere programmet, skal han/hun have en midlertidig
tilladelse til at installere det. Bemærk at brugeren også skal have tilladelse til at skrive/ændre/køre
filerne i den installerede mappe.

Installationen er opdelt i tre trin:
1. Download og installation af programfiler.
Download programmet via www.pearsonassessment.dk under produktinformation for WAIS-IV
NI.
Under installationen skal man vælge den automatisk valgte sti til programmet c:\Pearson
Danmark\<testnavn>.
2. Kontrollér af at brugeren har tilladelse til at skrive/ændre/køre samtlige filer som findes i
installationsmappen.
3. Start af programmet.
Bemærk: På grund af programmets kopieringsbeskyttelse, skal den bruger som skal anvende
programmet være logget ind på computeren med sin egen brugerprofil (m.a.o. det
brugernavn/den ID som han/hun anvender ved indlogning på computeren) når programmet
registreres hos Pearson Assessment.
Dette indebærer at programmet (efter installationen jf. trin 1 ovenfor) kun må startes når denne
bruger er logget ind på computeren – ellers aktiveres kopieringsbeskyttelsen.
Installation af det supplerende WAIS-IV NI scoringsprogram kræver ikke nødvendigvis ny registrering hos
Pearson. Men efter installation må scoringsprogrammet stadig kun startes af brugeren som registrerede det
oprindelige WAIS-IV scoringsprogram hos Pearson Assessment.
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Klik på download linket under produktinformation for WAIS-IV NI og vinduet nedenfor vises
på skærmen.

Installer programmet. Følg anvisningerne på skærmen.
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Når programmet åbnes, indtast brugernavn og adgangskode. Standard brugernavnet er
”wais-iv” uden anførselstegn. Adgangskoden er ”wais-iv ” uden anførselstegn. Klik på “OK”.

Bemærk: Adgangskoden er en standardadgangskode. For at ændre adgangskoden, se side 18.
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Brugervejledning
Nedenfor beskrives de funktioner som indgår i scoringsprogrammet. For nærmere information
om retningslinjer for scoring af WAIS-IV NI, henvises til WAIS-IV NI vejledningen.
I programmets hovedmenu kan man, i tillæg til Afslut vælge mellom følgende to alternativer; 1.
Ny test og 2. Tidligere test. Nedenfor vises et eksempel på hvert alternativ. Derefter beskrives
Testrapporten i afsnit 3 og Andet i afsnit 4.

1. Ny test
Hovedmenu

For at score en test, vælg ”Ny test” i hovedmenuen (se skærmbilledet ovenfor).
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Information om testpersonen

De obligatoriske felter er markeret med stjerne. Programmet beregner selv testpersonens
testalder når testdato og fødselsdato udfyldes. Klik derefter på ”Fortsæt”.
Husk at ”Øvrigt” kan anvendes til at sortere forskellige testpersoner i listen ”Tidligere test” (læs
mere om dette i afsnittet Sortering (side 15)
Tastekombinationen ”Alt” + ”S” henter automatisk den sidste testpersons personoplysninger (se
også afsnittet Ved problemer med brug af mus, brug tastaturet, side 18).
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Indtast delprøvernes råscorer på WAIS-IV
Indtast råscore(r) for hver enkelt delprøve i WAIS-IV. Kontrollér at du har talt rigtigt sammen i
registreringsskemaet og at scorerne som overføres er korrekte. Hvis du har mistanke om at nogle
af råscorerne ikke stemmer, er det muligt at gå tilbage og ændre scorerne. Klik derefter på ”Vis
resultat”.
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Indtast delprøvernes råscorer på WAIS-IV NI
Indtast råscore(r) for hver enkelt delprøve i WAIS-IV NI. Kontrollér at du har talt rigtigt
sammen i registreringsskemaet og at scorerne som overføres er korrekte. Hvis du har mistanke
om at nogle af råscorerne ikke stemmer, er det muligt at gå tilbage og ændre scorerne. Klik
derefter på ”Vis resultat”.

(Fortsættes på næste side )

1
1

(Fortsat fra forrige side)

1
2

2. Tidligere test

For at se nærmere på eller slette et testresultat:
1. vælg ”Tidligere test” i hovedmenuen (se Hovedmenu, side 8)
2. Klik på ønsket testperson på listen (se skærmbilledet ovenfor).
3. vælg derefter ”Vis resultat”, ”Slet” eller ”Eksporter data”.
Vis resultat
”Vis resultat” viser testresultatet i form af skalascorer, sammensatte mål (IK- og indeksscorer),
processcorer, percentiler, konfidensintervaller, grafer samt diskrepansanalyser. For en beskrivelse
af analyserne som præsenteres inden for de fire domæner i WAIS-IV NI, se tabel 1.2 i kapitel 1 i
vejledningen.
Slet
”Slet” fjerner testpersonens resultat fra databasen. Når resultatet er slettet kan det ikke hentes
frem igen.
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Bekræft sletning af testresultat

Eksporter data
I programmet findes en funktion til at eksportere data til en tekstfil, som senere kan åbnes i et
statistikprogram. Vælg den information som skal eksporteres.
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Sortering
Ved at klikke på kolonneoverskrifterne ændres rækkefølgen på testpersonerne.
For eksempel vil et klik på ”Navn” føre til at testpersonene sorteres i stigende rækkefølge; endnu
et klik gør at de sorteres i faldende rækkefølge
Sorter test efter forskellige projekter eller brugere
Når programmet anvendes af flere, eller berører forskellige projekter, kan anvendelsen gøres
mere overskuelig ved at informationen som indtastes i feltet ”Testleder” og ”Øvrigt” er
standardiseret.
Eksempel:
I er to psykologer som bruger programmet på samme computer. I skriver jeres respektive initialer
i feltet ”Testleder” ved hvert testregistrering. Når i skal hente testresultater frem igen, vælger i
”Tidligere test”. Her vil dine og din kollegas testpersoner være blandet mellem hinanden. For at
sortere, klik på ”Testleder”. På samme måde kan man eksempelvis anvende ”Øvrigt”-feltet til at
sortere inden for forskellige projekter.
Tidligere test, sorteret efter "Testleder"
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3. Testresultater for WAIS-IV

Ovenfor vises et udsnit af den første side som præsenteres efter at brugeren har indtastet
råscorerne og klikket på ”Vis resultat”. Resultatet præsenteres i en rapport som kan skrives ud på
fire sider. Denne indeholder skalascorer, sammensatte mål (IK- og indeksscorer), percentiler,
konfidensintervaller, grafer og diskrepansanalyser. Normgruppen for den aktuelle testpersonen
vælges automatisk af programmet.
1
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For at udskrive resultatrapporten, klik på ”Udskriv”.

Testresultater for WAIS-IV NI

Ovenfor vises et udsnit af den første side som præsenteres efter at brugeren har indtastet
råscorerne og klikket på ”Vis resultat”. Resultatet præsenteres i fem rapporter: en for hvert
domæne og en for samtlige domæner. For en beskrivelse af analyserne som præsenteres inden for
de fire domæner i WAIS-IV NI, se tabel 1.2 i kapitel 1 i WAIS-IV NI vejledningen.
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4. Andet
Ved problemer med brug af mus, brug tastaturet
Programmet er først og fremmest udviklet til brug med mus, men tastaturet kan også anvendes.
Som regel er et bogstav i teksten på hver knap understreget (for eksempel ”Ny test”). Dette
indebærer at man kan trykke på knappen ved hjælp af tastaturet. Tryk først på ”Alt”-tasten (som
findes til venstre for den store mellemrumstast) og hold den nede samtidig med at du trykker på
det understregede bogstav (for eksempel ”Alt”+”N”)

Skift adgangskode
For at sikre at ingen uvedkommende får adgang til information i programmet, skal adgangskoden
ændres.

Klik på knappen ”Skift adgangskode”. Indtast brugernavn og nuværende adgangskode. Indtast
den nye adgangskode i feltet ”Nyt password” samt i feltet ”Bekræft nyt password”. Klik til slut på
knappen ”OK”.

Sikkerhedskopiering
Oplysningene om testpersoner og testresultater gemmes i databasefilen (WAIS-IV.mdb). Denne
bør sikkerhedskopieres med jævne mellemrum (”Tidligere test” > ”Sikkerhedskopi”).
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