
Pearson Assessment söker psykologer under specialist
utbildning för medverkan i WAIS 5 projektet
 
Det skandinaviska arbetet med att standardisera WAIS 5 i Sverige, Norge och Danmark är i full gång. De 
 inledande faserna är genomförda, och vi planerar nu normdatainsamling och valideringsstudier.

Nu vill vi komma i kontakt med blivande specialistpsykologer som är intresserade av att – som ett led i 
sitt specialistarbete – genomföra korrelationsstudier i samarbete med oss under 2021.

De två studier som är aktuella är:

WAIS 5 – WAIS-IV

Denna korrelationstudie ska undersöka sambanden mellan ingående deltest, index och HIK i ett litet 
normalpopulationsurval. Syftet är dels att söka stöd för antagandet att WAIS 5 mäter samma psyko
logiska konstrukt som sin föregångare, dels att undersöka hur uppnådda resultat på WAIS 5 förhåller sig 
till resultat på WAISIV. Sådan information är kliniskt användbar exempelvis när en person som tidigare 
testats med WAISIV genomgår en förnyad bedömning med WAIS 5.

WAIS 5 – WISC-V

Denna korrelationstudie ska undersöka sambanden mellan ingående deltest, index och HIK i ett litet 
normalpopulationsurval i åldern 16:0–16:11 – det vill säga i det åldersintervall som överappar mellan 
testen. Syftet är dels att söka stöd för antagandet att WAIS 5 mäter samma psykologiska konstrukt som 
WISCV, dels att undersöka hur uppnådda resultat på WAIS 5 förhåller sig till resultat på WISCV. Sådan 
information är kliniskt användbar exempelvis när ett tidigare resultat från WISCV ska jämföras med ett 
aktuellt resultat från WAIS 5.

Allmän information om studierna 

• Testningar görs i normalpopulation (alltså ej kliniska urval), vissa exklusionskriterier tillämpas.
• Ntal i grupperna får inte underskrida 25.
• Könsfördelningen ska vara jämn.
• Det ska finnas spridning vad gäller utbildningsbakgrund.
• Testpersonerna ska återfinnas över hela åldersintervallet 16–84 år (med undantag för WAIS 5 – WISC-V 

studien).
• Studierna ska tillämpa en counterbalanced administreringsordning.
• Tidsintervallet mellan testningarna får inte underskrida 14 dagar och inte överskrida 2 månader.
• All data ska insamlas under perioden 20210101–20210930. 
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Allmänt om att samarbeta med Pearson Assessment som specialiststudent 

• Samarbetets syfte, tillsammans med en detaljerad projektbeskrivning och grundläggande formalia   
(etiska riktlinjer, konfidentialitet, leverans av data etc), beskrivs i det avtal som upprättas mellan oss 
och specialiststudenten.

• Vi tillhandahåller metodhandledning utan kostnad av disputerad inom psykologiområdet, ca 10 tim
mar. Handledningen är främst utformad med tanke på studiedesign och analys.

• Vi tillhandahåller allt nödvändigt testmaterial.
• Ingen ersättning utgår till specialiststudenten – dock utbetalas incentives till testpersonerna.
• Data som levereras till oss ska vara avidentifierade.
• Många specialiststudenter frågar om etikprövning. Här finns Psykologförbundets riktlinjer i frågan. 

https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Om-specialistutbildningen/specialistarbetet2/

Om du tycker det här låter intressant, skicka då ett mail till Niklas Hansen, niklas.hansen@pearson.
com. Berätta vilken av studierna du är intresserad av och säg något om dina förutsättningar att ge
nomföra den. Vi kontaktar intresserade psykologer fortlöpande. Det är också möjligt att fler än en 
specialiststudent deltar i själva datainsamlingen, som ju bara kommer att utgöra en del av respektive 
persons specialistarbete.

Välkommen att höra av dig!

Katarina Forssén 
R&D manager Scandinavia


