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Varje år kommer ett stort antal människor från andra 
länder till Sverige. Bland dem finns många barn och 
ungdomar, som ska integreras i det svenska skol
systemet.

Dessa barn och unga har – som alla – olika förutsätt
ningar och behov som skolan har till uppgift att möta 
på bästa sätt. Ibland krävs en bedömning av ett en
skilt barns kognitiva kapacitet i syfte att få fördjupad 
förståelse för barnets generella begåvningsnivå och 
inlärningsmässiga förutsättningar. Att utreda barn 
med annan språklig och kulturell bakgrund innebär en 
utmaning. Hur bedömer man begåvning oberoende av 
språk? Ett möjligt alternativ är att via ickeverbala test 
få en första uppfattning om barnets eventuella svårig
heter och styrkor. 

Med Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV) 
kan en snabb och helt ickeverbal bedömning av 
övergripande begåvningsnivå utföras. WNV läm
par sig för psykologer som har behov av ett enkelt, 
ickeverbalt begåvningstest för bedömning av barn/
ungdomar, helt utan kunskaper i svenska. Testet kan 
även användas för barn och ungdomar med verbala 
inlärningssvårigheter, språkstörning eller hörsel
nedsättning.

WNV omfattar sex deltest; Matriser, Igenkänning, 
Blockrepetition, Kodning, Figursammansättning och 
Bildarrangemang. Deltesten mäter olika men besläk
tade aspekter av kognitiva förmågor med tyngdpunkt 
på “fluid reasoning“, det vill säga förmågan att hand
skas med abstraktioner, regler, generaliseringar och 

Att bedöma barn och ungdomars 
begåvning oberoende av språk

logiska relationer. Samtliga deltest kan ges utan munt
liga instruktioner och kräver inga verbala svar. Del
testen är organiserade för två åldersintervall, 4–7 år 
samt 8–21 år och möjlighet finns att ge två respektive 
fyra deltest för båda åldersintervallen. 

Synen på begåvningsbedömningar kan variera mycket 
beroende på kunskap och kulturell bakgrund. För 
 vissa kan en psykologbedömning upplevas som ne
gativ och stigmatiserande, vilket kan bidra till en tvek
samhet hos elever och föräldrar. 



För att öka förståelsen för vad ett begåvningstest är 
och varför man ska genomföra det, finns informa
tionsmaterial på 20 olika språk. Informationen är 
formulerad till den som ska testas, men lämnas 
lämpligen till föräldrar och vårdnadshavare (om test
personen är minderårig) inför en testning med WNV. 

Texten ger en kortfattad beskrivning av begåvnings
test, syftet med sådana test samt hur testningen 
går till. Texten bör ses som ett komplement till övrig 
 information till vårdnadshavare och föräldrar med 
annat modersmål än svenska. 

 

Sammanställning över de deltest som ingår i WNV
Åldersversion 4:0–7:11 år Åldersversion 8:0–21:11 år

Deltest Fyra deltest Två deltest Fyra deltest Två deltest

Matriser ✗ ✗ ✗ ✗

Kodning ✗ ✗

Figursammansättning ✗

Igenkänning ✗ ✗

Blockrepetition ✗ ✗

Bildarrangemang ✗
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