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Rättelser och förtydliganden avseende den svenska versionen av Movement ABC-2
Baserat på feedback från användare har författarna och Pearson genomfört några revideringar i manual 
och protokoll, beskrivna nedan.  

Rättelser av uppgifter
Handfunktion 1 och Handfunktion 2
Ålderintervall 1, Åldersintervall 2 och Åldersintervall 3

Uppgifterna Handfunktion 1 och Handfunktion 2 innehåller (för samtliga åldersintervall) två försök. I 
 instruktionerna anges att barnet bara behöver utföra det andra försöket i de fall det första försöket över-
skrider angivna tidsgränser. Den ursprungliga anledningen till denna regel var att förkorta testtiden för de 
barn som presterade väl i det första försöket. Baserat på feedback från användare har emellertid regeln 
strukits, vilket innebär att alla barn får möjlighet att förbättra sitt resultat på det andra försöket.

Alla barn i normgruppen har genomfört två försök på de båda uppgifterna (den ovan nämnda regeln 
tillkom efter analys av data), varför normtabellerna inte påverkas.

Rättelse av normtabeller
Bollfärdigheter 2 Kasta boll mot mål på vägg
För åldern 13:0—13:11 saknas ett värde i normtabellen. Råpoängen 0 motsvarar en skalpoäng på 3.

Dynamisk balans 2 Hoppa i sicksack på ett ben på mattor, andra benet
För åldern 11:0—11:11 ska råpoängen 4 motsvara skalpoängen 10.

Förtydligande av rubriker i normtabeller
För åldersintervall 3 (åldrarna 11:0—11:11, 12:0—12:11, 13:0—13:11, 14:0—14:11, 15:0—15:11 samt 16:0—16:11) ska rubrik-
erna i normtabellerna på sidorna 172, 173 och 174 i Examiner´s Manual ändras från ”Catching with One Hand 
Pref hand” till ”Catching with One Hand Best hand”. Rubriken ”Catching with One Hand Non-Pref hand” ska 
ändras till “Catching with One Hand Other hand”. Detta överensstämmer bättre med instruktionerna på 
sedan 81 i Examiner´s Manual.
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Förtydligande kring foton
För uppgifterna uppräknade nedan finns fotografier i det svenska Manualsupplementet på sidorna 49, 
51, 69 och 93. Notera att mattornas kortsidor ska ligga mot varandra, vilket inte helt tydligt framgår av 
fotografierna.

Uppgifter som detta gäller är: 
Åldersintervall 1: Bollfärdigheter 1, Fånga ärtpåse och Bollfärdigheter 2 Kasta ärtpåse på matta 
Åldersintervall 2: Bollfärdigheter 2 Kasta ärtpåse på matta 
Ålderintervall 3: Dynamisk balans 2 Hoppa i sicksack på ett ben på två mattor  

Testpoäng och ”trafikljussystemet”
Förtydligande av tabell 3a och 3b

Förhållandet mellan varje möjlig skalpoäng och motsvarande percentilvärde visas i tabell 3a. En skalpoäng 
på 5 motsvarar den 5:e percentilen, det lägre rekommenderade cut-off-värdet. Det finns dock inte någon 
exakt överensstämmelse mellan det andra rekommenderade cut-off-värdet, 15:e percentilen och mot-
svarande skalpoäng. I detta fall valdes den 16:e percentilen som övre ”änden” i den gula zonen, vilket 
motsvarar en skalpoäng på 7.

Har du frågor, är du välkommen att kontakta Maria Heinz, maria.heinz@pearson.com.
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