
 
 

Pearson Clinical vill härmed meddela att den amerikanska tekniska manualen WAIS-III WMS-III Technical 
Manual Updated, The Psychological Corporation (2002) har utgått. Den tekniska manualen finns därför inte 
längre med i WMS-III Komplett (artikelnummer 110510).

Implikationer för tolkning av resultat på WMS-III
I den svenska manualen beskrivs i kapitel 3 det svenska och norska utprövningsarbetet som resulterade i 
goda belägg för att resultat på den svenska versionen av WMS-III kan användas med stöd av amerikanska 
normer. Däremot finns ingen information om det amerikanska standardiseringsarbetet i den svenska 
manualen, utan användare hänvisas till den amerikanska tekniska manualen för denna information. När 
denna manual nu utgått saknas information om det amerikanska standardiseringsarbetet för användare 
som inte har tillgång till den tekniska manualen.

I kapitel 3 finns även en skrivning om tolkning av kvalitativa och kvantitativa specifika poäng och att använ-
dare ska ha i åtanke de mätfel som varje testpoäng inbegriper. Dessa viktiga frågor diskuteras närmare 
i den amerikanska tekniska manualen, resonemang som även dessa inte finns tillgängliga för användare 
nu när den manualen har utgått.

Detsamma gäller den information som tar upp grundläggande riktlinjer för hur de primära och de 
samman satta poängen för de auditiva processmåtten ska tolkas.

Implikationer vid användning av WMS-III tillsammans med WAIS-III
För användare som inte har tillgång till den tekniska manualen innebär det att man inte kan fast ställa 
 skillnader mellan kognitiv förmåga och minneskapacitet enligt de anvisningar som beskrivs i kapitel 4 
 Generella testförhållanden i den svenska manualen. Anvisningarna finns under rubriken Att fastställa 
skillnader mellan kognitiv förmåga och minneskapacitet på sidorna 55–56, och hänvisar till nedan-
stående tabell i det svenska protokollet på sidan 22.

Skillnader mellan kognitiv förmåga och minneskapacitet

Primära index
WAIS®-III

___________

Minnesindexpoäng Skillnad 
förmåga – minne Kritiskt  

värde
_____

Frekvens i 
normgrupp

Predicerad Faktisk Predicerad Enkel

Omedelbart auditivt minne

Omedelbart visuellt minne

Omedelbart minne

Fördröjt auditivt minne

Fördröjt visuellt minne

Fördröjd auditiv igenkänning

Generellt minne

Arbetsminne

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

Dessa analyser är inte möjliga att genomföra utan tillgång till den amerikanska tekniska manualen.


