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Rettelser til Movement Assessment Battery for Children – 2 (Movement ABC-2) Manual og 
Registreringsskemaer 
Baseret på henvendelser fra brugere af Movement ABC-2 er der foretaget nogle forbedringer og ændringer 
i manualen og registreringsskemaerne. Disse er beskrevet nedenfor.   

Rettelser til opgaver
Håndmotorik 1 og Håndmotorik 2
Aldersinterval 1, Aldersinterval 2 og Aldersinterval 3

Stopkriteriet (Discontinue rule) blev implementeret for de håndmotorik opgaver, som havde tidsfrist, for 
at forkorte testtiden for børn der lå inden for de øverste 15 %, baseret på deres første forsøg på disse 
opgaver. Denne regel er nu taget bort, hvilket giver alle børn en mulighed for at forbedre deres score på 
det andet forsøg.

Eftersom alle børn i normgruppen fik to forsøg på hver af opgaverne i Håndmotorik 1 og 2, og stopkriteriet 
blev udviklet efter analyserne af data fra normgruppen, ændrer denne tilpasning ikke ved normtabellerne 
på nogen måde.

Rettelser til normtabeller
Opgave: Kaste mod skive på væggen (Throwing at Wall Target)
Alder 13:0—13:11
Manglende værdi i tabel: en råscore på 0 er lig med en standardscore på 3

Opgave: Zigzaghop det modsatte ben (Zig-Zag Hopping Other Leg)
Alder 11:0—11:11
En tilbageførsel af data for råscore 4 er blevet rettet af vores psykometriker, baseret på yderligere ana-
lyser af data for denne opgave.

En råscore på 4 er nu lig med en standardscore på 10 for denne aldersgruppe.
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Tydeliggørelse af opgaver
Opgave: Gribe med én hånd (Cathing with One Hand)
Aldersinterval 3 (11:0—11:11, 12:0—12:11, 13:0—13:11, 14:0—14:11, 15:0—15:11, 16:0—16:11, alle inklusive): Titler i norm-
tabeller siderne 172, 173, 174:
”Catching with One Hand Pref hand” skal i stedet hedde ”Catching with One Hand Best hand”
”Catching with One Hand Non-Pref hand” skal i stedet hedde ”Catching with One Hand Other hand”.

Dette svarer til instruktionerne på side 81 i manualen og tydeliggør proceduren, da nogle børn præsterer 
bedre på deres ikke foretrukne hånd.

Opgave: Boldfærdigheder 1, Boldfærdigheder 2 (Aldersinterval 1), Kaste ærtepose på måtte (Aldersinterval 
2), zigzaghop (Aldersinterval 3): Billeder på side 31, 33, 51 og 75 i manualen
Kameravinklerne på nogle af billederne gør at det på billederne ser ud som om en eller flere af måtternes 
langsider vender mod hinanden. Bemærk venligst, at ifølge manualens instruktioner, skal måtternes korte 
sider vende mod hinanden i ovennævnte opgaver. Disse fotografiske vinkler var nødvendige for at demon-
strere andre aspekter af opgaverne.

Tydeliggørelse af scoring
Total testscore og trafiklyssystemet
Tabel 3a og tabel 3b, side 176
De gule (Amber) standardscore intervaller stemmer ikke nøjagtig overens med scorerne i tabel 3a. For-
holdet mellem hver mulig standardscore og den tilsvarende percentil vises i tabel 3a på side 176 og er også 
illustreret på side 84 i manualen. En standardscore på 5 stemmer overens med den 5. percentil, den lavere 
anbefalede cut-off værdi. Der er dog ikke nogen direkte overensstemmelse mellem den anden anbefalede 
cut-off værdi, den 15. percentil og en standardscore. I dette tilfælde er den 16. percentil valgt som den 
øverste ende af den gule (amber) zone, svarende til en standardscore på 7.

Yderligere information
På Pearsons britiske hjemmeside www.psychcorp.co.uk er Frequently Asked Questions (FAQs) blevet op-
dateret under Movement ABC-2 product FAQ.

I er også velkomne til at kontakte psykolog og projektleder Camilla Ørskov på email camilla.orskov@pear-
son.com hvis I har spørgsmål angående den danske version af Movement ABC-2.
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