
Informasjon til kunder som bruker 
WMS-III 
Pearson Clinical informerer om at den amerikanske tekniske manualen WAIS-III WMS-III Technical Manual   
Updated, The Psychological Corporation (2002) har utgått. Den tekniske manualen inngår dermed ikke 
 lengre i WMS-III Komplett (artikkelnummer 210510).

Konsekvenser for tolkning av testresultatet på WMS-III
I kapittel 3 i den norske manualen beskrives det norske og svenske utprøvingsarbeidet. Dette ga belegg 
for at den norske versjonen av WMS-III kan brukes med amerikanske normer. Det finnes imidlertid ingen 
informasjon om den amerikanske normeringen i den norske manualen. Brukere henvises her til den 
amerikanske tekniske manualen. Dermed får brukere som ikke allerede har tilgang til manualen ikke 
 lengre tilgang til denne informasjonen.

Kapittel 3 beskriver også hvordan man bør man ta hensyn til de målefeil som er forbundet med hvert 
testpoeng, ved både kvalitativ og kvantitativ tolkning av spesifikke poeng. Dette diskuteres nærmere i 
den tekniske manualen.

Det samme gjelder retningslinjer for hvordan de primære indeksene og de sammensatte poengene for 
de auditive prosessmålene skal tolkes.

Konsekvenser ved bruk av WMS-III sammen med WAIS-III
Brukere som ikke har tilgang til den amerikanske tekniske manualen, kan ikke beregne forskjeller  mellom 
kognitiv evne og hukommelseskapasitet, som beskrives i kapittel 4 Generelle testforhold i den norske 
 manualen. Instruksjonene finnes under avsnittet Å beregne forskjeller mellom kognitiv evne og 
 hukommelseskapasitet på side 57–58, og henviser til tabellen nedenfor (fra den norske protokollen 
side 22).

Forskjell mellom kognitiv evne og hukommelsekapasitet

Primære indekser
WAIS®-III

___________

Hukommelse 
indekspoeng

Forskjell  
evne – hukommelse Kritisk  

verdi
_____ 

Frekvensforskjell 
i normgruppe

Predikert Faktisk Predikert Enkel

Umiddelbar auditiv 
hukommelse

Umiddelbar visuell 
hukommelse

Umiddelbar hukommelse

Utsatt auditiv hukommelse

Utsatt visuell hukommelse

Utsatt auditiv gjenkjenning

Generell hukommelse

Arbeidsminne

Tabell B.1 – B.9 eller tabell C.1 – C.6  WAIS®-III – WMS®-III Technical Manual (2002).

Disse analysene kan ikke gjennomføres uten tilgang til den amerikanske tekniske manualen.


