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Rettelser når det gjelder den norske versjonen av Movement Assessment Battery for 
 Children – 2 (Movement ABC-2) 
Basert på henvendelser fra Movement ABC-2 brukere, er følgende endringer og forbedringer gjort i 
 manualen og testprotokollene:  

Rettelser når det gjelder oppgaver
Håndfunksjon 1 og Håndfunksjon 2
Aldersintervall 1, Aldersintervall 2 og Aldersintervall 3

I samtlige aldersintervaller inneholder oppgavene i Håndfunksjon 1 og Håndfunksjon 2 to forsøk. I instruk-
sjonene oppgis det at barnet kun trenger å utføre det andre forsøket dersom han eller hun overskrider 
tidsgrensen på det første forsøket. Grunnen til at denne regelen (Discontinue rule) ble innført, var ønsket 
om å forkorte testtiden for barn som presterte bra på det første forsøket. Basert på henvendelser fra 
brukere er imidlertid denne regelen nå fjernet, noe som innebærer at alle barn får mulighet til å forbedre 
resultatet sitt på det andre forsøket.

Ettersom alle barna i normgruppen gjennomførte to forsøk på hver av oppgavene i Håndfunksjon 1 og 2 
(den ovennevnte regelen for å avbryte ble utviklet basert på analysene av normdataene), påvirkes ikke 
normtabellene.

Rettelser når det gjelder normtabellene
Ballferdigheter 2, Kaste ball mot mål på vegg (Throwing at Wall Target)
For aldersgruppen 13:0—13:11 mangler det en verdi i normtabellen: 0 i råskåre tilsvarer en standardskåre  
på 3.

Dynamisk balanse 2, Hinke i sikksakk — andre bein (Zig-Zag Hopping Other Leg)
For aldersgruppen 11:0—11:11 motsvarer en råskåre på 4 en standardskåre på 10.
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Tydeliggjøring når det gjelder fotografiene på side 31, 33, 51 og 75 i manualen
Aldersintervall 1: Ballferdigheter 1, Ta imot ertepose og Ballferdigheter 2, Kaste ertepose på matte
Aldersintervall 2: Ball ferdigheter 2, Kaste ertepose på matte
Aldersintervall 3: Dynamisk balanse, Hinke i sikksakk

Legg merke til at det er mattenes kortsider som skal ligge mot hverandre i ovennevnte oppgaver, noe som 
på grunn av kameravinklingen ikke fremgår tydelig av fotografiene.

Tydeliggjøring når det gjelder total testskåre og trafiklyssystemet
Tabell 3a og tabell 3b, side 176.

De gule standardskåreintervallene (amber zone) i tabell 3b stemmer ikke nøyaktig overens med skårene i 
tabell 3a. Forholdet mellom hver mulige standardskåre og den motsvarende percentilverdien vises i tabell 
3a. En standarskåre på 5 motsvarer den 5. percentilen, som er den laveste anbefalte cut-off-verdien i den 
gule sonen. Det er imidlertid ingen nøyaktig overensstemmelse mellom den høyeste anbefalte cut-off-
verdien i den gule sonen, den 15. percentilen, og en standardskåre. I dette tilfellet ble den 16. percentilen 
valgt som den øverste ”enden” av den gule sonen, noe som tilsvarer en standardskåre på 7.
  
Ytterligere informasjon
Har du noen spørsmål angående den norske versjonen av Movement ABC-2, ta gjerne kontakt med Maria 
Heinz, maria.heinz@pearson.com.

Du kan også gå inn på Pearsons britiske hjemmeside www.psychcorp.co.uk, hvor Movement ABC-2 product 
Frequently Asked Questions (FAQs) er blitt oppdatert.

Med vennlig hilsen
Pearson Assessment


