
Kære forældre

Pearson Assessment har påbegyndt et projekt som skal normere en revideret version af  en psykologisk test for børn og unge 
i alderen 6:0–16:11 år – WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth edition. 2014). Denne test anvendes af  psyko-
loger verden over til at danne sig et mere klart billede af  et barns kognitive styrker og svagheder. I dette arbejde samarbejder 
vi med psykologer og psykologistuderende der tester børn i de forskellige aldersgrupper.

På dette stadium i projektet er det vigtigt at finde ud af  hvordan ”almindelige børn” i alderen 6:0–16:11 år løser opgaverne i 
testen. Børn som er henvist til PPR eller som er under udredning kan ikke deltage. Derudover kan børn der har været testet 
med den nuværende version af  testen (WISC-IV) inden for det sidste ½ år heller ikke deltage.

Eksempler på opgaver i testen er at lægge mønstre med klodser, svare på spørgsmål og forklare ord. Der er ingen person-
lige spørgsmål i testen. Testen tager ca. 2 timer og foregår på skolen. De fleste børn synes det er sjovt at være med, men 
del tagelse i dataindsamlingen er selvfølgelig helt frivillig, og barnet kan naturligvis afbryde deltagelsen når som helst uden at 
forklare hvorfor. Som tak for deltagelsen tjener barnet 500 kr. til klassen!

Eftersom vi anvender normeringsversionen af  testen, kan ingen resultater gives videre, hverken til jer, skolen eller andre. 
Dette projekt vil ”teste testen”, ikke det enkelte barn. Alle resultater og information behandles fortroligt. Ingen individuelle 
 resultater vil blive præsenteret i nogen sammenhæng; alle data præsenteres på gruppeniveau i tabeller i vejledningen som 
følger med testen.

De informationer vi har behov for i forbindelse med projektet er barnets alder, køn, hvilket sprog I taler derhjemme og jeres 
uddannelse. Disse informationer skal vi bruge for at sikre at de børn der deltager i projektet er repræsentative for samtlige 
børn i Danmark. Dermed kan vi sikre, at vi har børn i alle aldersgrupper og med forskellige baggrunde, så vi således ikke 
behøver at teste alle børn i Danmark, men blot et lille udsnit.

Det er en vigtig opgave at udvikle gode metoder for at kunne hjælpe børn og unge med forskellige vanskeligheder og vi håber 
derfor, at dit barn får lov til og har lyst til at deltage i denne dataindsamling.
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