
 
 

Vi på Pearson kan, från tid till annan, erbjuda ämnen och handledning för specialistarbete. 

Som led i utvecklingen av nya psykologiska test behöver vi regelbundet samla in och analysera data från 
såväl normalpopulation som från olika kliniska grupper. Dessa data används för att fastställa testets grund-
läggande psykometriska egenskaper, ligger till grund för normer, och ger belägg för testets validitet. 

Syftet med att samla data i kliniska grupper är både att undersöka i vilken utsträckning ett test förmår 
att korrekt differentiera mellan en viss specifik (diagnos)grupp och normalpopulation, och att i vissa fall 
 undersöka mönster av prestation/beteendemarkörer/symptom. Denna typ av valideringsstudier är viktiga 
att genomföra, då de ger information om testets användbarhet för de populationer för vilka det är avsett, 
och bidrar till korrekt tolkning av resultat.

Under våren 2018 kommer vi att påbörja den skandinaviska standardiseringen av Raven ś-2; en helt ny, 
sammanhållen version av Ravens matriser, avsedd för barn och vuxna mellan 4 och 90 år (i Skandinavien 
samlar vi data från personer mellan 4 och 69 år). Det utvecklingsarbete för Raven ś-2 som nu planeras 
omfattar förutom Skandinavien flera andra länder i Europa. Dels kommer normalpopulationsdata att 
samlas in i syfte att ligga till grund för normer, dels kommer kliniska data att insamlas och analyseras i 
syfte att ge belägg för testets validitet.

Vad gäller Raven ś-2, ger data från barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning viktig in-
formation avseende testets förmåga att diskriminera mellan olika begåvningsnivåer. Data från denna 
grupp kan jämföras med data från ”normalfungerande” individer, och ge viktig kunskap om den kliniska 
nyttan av Raven ś-2.

För att kunna samla kliniska data för valideringsändamål, behöver vi samarbeta med kliniskt verksam-
ma psykologer som kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna som antingen redan diagnostic-
erats med intellektuell funktionsnedsättning , eller är under utredning för denna diagnos.

Om du står inför att genomföra ditt specialistarbete, och du har möjlighet att samla data från barn och/
eller vuxna enligt beskrivningen ovan, är du välkommen att kontakta oss så får du mer information om 
olika alternativa studier.

Nedan har vi sammanställt en del allmän information i form av en FAQ.

F: Handlar det här bara om datainsamling?
S: Nej. Datainsamling ingår som en del av ditt specialistarbete och är en förutsättning för vårt samarbete. 
Men, som framgår av anvisningarna för det skriftliga specialistarbetet, räcker inte datainsamling i sig för 
ett godkänt specialistarbete. Psykologen ska ”ha deltagit i konceptualisering, studiedesign och analys och 
skrivande”. Ditt specialistarbete som helhet ska självfallet uppfylla specialistordningens krav på att det ska 
utgöra ett bidrag till den samlade kunskapsbanken inom området.

F: Får jag betalt av Pearson för arbetet?
S: Nej, du får inget betalt för det arbete du lägger ned. Upplägget är en byteshandel som bygger på  ömsesidig 
nytta – du får hjälp att genomföra ditt specialistarbete i enlighet med de krav som definieras i specialist
ordningen, vi får tillgång till data som är värdefull för oss i utvecklingsarbetet. Pearson betalar dock alla 
 kostnader som är direkt förenade med datainsamling, som till exempel kostnad för etikansökan, ev. ersätt-
ning till testpersoner, utlägg (som exempelvis portokostnader och lokalresor) och så vidare. 
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F: Hur mycket handledning får jag?
S: Mängd och frekvens kommer vi överens om i varje enskilt fall. Handledaren är disputerad inom psykologi-
området och kommer framför allt att vara ett stöd när det gäller studiedesign och analys. 

F: Hur vet jag vilka data jag ska samla in och hur lång tid jag har på mig?
S: Hela upplägget bygger på ett nära samarbete mellan dig och oss på Pearson. När du anmält ditt intres-
se kommer du att via mail få mer detaljerad information. Är du sedan fortsatt intresserad, kommer vi att 
 kontakta dig för en diskussion om dina och våra tankar och behov, och se om det finns förutsättningar för 
oss att samarbeta. 

Om vi kommer fram till att så är fallet, skriver vi ett avtal som reglerar vårt samarbete. Där kommer att fram-
gå i detalj vad respektive part är ansvarig för, tidsramar, frekvens/tid för handledning etc. Vi strävar efter att 
göra avtalet så detaljerat som möjligt så att det är klart för båda parter vad vi ska förvänta oss av varandra.

F: Vem äger de data jag samlar in?
S: Pearson äger data. Du har emellertid helt fri tillgång till de data du samlat in och är fri att använda dessa 
på det sätt du önskar i ditt specialistarbete. Du kan också fritt använda data i andra publikationer till vilka du 
är huvud- eller medförfattare.

F: Vem gör etikansökan?
S: I de fall etikansökan behövs, görs den av dig. Pearson står för kostnaden.

F: Hur är det med testmaterial?
S: Pearson tillhandahåller allt testmaterial som behövs utan kostnad.

Intresserad av att veta mer? Skicka ett mail till Niklas Hansen, niklas.hansen@pearson.com


