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Tolkning

Abstrakt ræsonnementAbstrakt ræsonnementAbstrakt ræsonnementAbstrakt ræsonnement

Antal rigtige svar : 15
Antal forkerte svar : 5
Antal "Intet svar" : 0
Kontrolsum : 20
Antal gange : 2
Antal ændrede svar : 0
Tidsforbrug : 900 Sek.

TolkningTolkningTolkningTolkning

Den opnåede score beregnes ud fra: Antal korrekte svar indenfor 15 minutter.
Denne score sammenholdes med normdatabasen, og resultatet er vist i forhold til norm.

Normgruppe består af:Normgruppe består af:Normgruppe består af:Normgruppe består af:
Erhvervsaktive personer i alderen mellem 20 og 60 år.
Primært med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Primært ansatte i jobfunktioner med "symbolsk-analytiske arbejde".

Denne IQ test er velegnet til:Denne IQ test er velegnet til:Denne IQ test er velegnet til:Denne IQ test er velegnet til:
- Erhvervsaktive i alderen mellem 20 og 60 år.
- Jobfunktioner fra taktiske niveau og opefter.
- Læsesvage, ordblinde og fremmedsprogede personer.
- Personer uden rutine med: Talbehandling, aritmetik og matematik.

Denne IQ test er ikke egnet til:Denne IQ test er ikke egnet til:Denne IQ test er ikke egnet til:Denne IQ test er ikke egnet til:
- Personer udenfor målgruppen.
- Test af personer med lav IQ score.
- At stille diagnoser eller lignende.
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Forklaring

Non-verbal ræsonnementNon-verbal ræsonnementNon-verbal ræsonnementNon-verbal ræsonnement

Måling af G - faktorMåling af G - faktorMåling af G - faktorMåling af G - faktor
Denne IQ test måler non-verbal ræsonnement.
Non-verbal ræsonnement er en god målemetode til afdækning af Spearmans G-faktor.

Non-verbal ræsonnementNon-verbal ræsonnementNon-verbal ræsonnementNon-verbal ræsonnement
Non-verbal ræsonnement er evnen til at forstå og analysere visuel information, og evnen
til at løse problemer ved hjælp af visuel ræsonnement. For eksempel:
- Identifikation af relationer, identifikation af ligheder og forskelle mellem mønstre.
- Afdække visuelle relationer mellem forskellige objekter.

Denne test giver mulighed for at afdække evnen til at analysere og løse komplekse
problemer - uden at være begrænset af sproget. Derfor kan denne test give indblik i
kognitive evner hos de, der evt. har problemer med læsning.

Testen viser evnen til at ræsonnere ved ny viden, uden at trække på tillært viden.
Testen neutraliserer fordele ved rutine med aritmetik og matematiske opgaver.
Testen måler evnen til at tilegne sig nye begreber i fag som:
Matematik, fysik, computing, teknik, design og teknologi, arkitektur og andre områder,
som indebærer arbejder med visuel information og viden.

Non-verbal ræsonnement måler to ting:Non-verbal ræsonnement måler to ting:Non-verbal ræsonnement måler to ting:Non-verbal ræsonnement måler to ting:
1. Abstract ræsonnement
2. Rumlig ræsonnement

Abstrakt ræsonnementAbstrakt ræsonnementAbstrakt ræsonnementAbstrakt ræsonnement
Abstrakt ræsonnement giver et billede af personens generelle intelligens (G-faktor).
Abstrakt ræsonnement indebærer evaluering af processer repræsenteret via abstrakte
begreber, forståelse af logiske regler og evne til at identificere årsagssammenhænge.
Abstrakt ræsonnement anvendes, hvor evne til kompleksitet og til tolkning af ny
information kræves, fremfor beslutninger baseret på tillært viden og erfaringer.

Spatial ræsonnementSpatial ræsonnementSpatial ræsonnementSpatial ræsonnement
Spatial/rumlig ræsonnement forudsiger evne til at arbejde med kompleksitet.
Rumlig ræsonnement indeholder evne til arbejde med todimensionale repræsentationer.
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Karakteristika

Karakteristika ved høj IQKarakteristika ved høj IQKarakteristika ved høj IQKarakteristika ved høj IQ
Kvantitative karakteristikaKvantitative karakteristikaKvantitative karakteristikaKvantitative karakteristika
De opfatter hurtigt
De erindrer hurtigt og bedre
De har en bedre hukommelse
De bearbejder informationer hurtigere
De har større kapacitet for at tilegne sig ny viden

Kvalitative karakteristikaKvalitative karakteristikaKvalitative karakteristikaKvalitative karakteristika
De er årvågne og observerende
De er videbegærlige og nysgerrige
De kan tænke og ræsonnere abstrakt
De tænker, lærer og løser problemer effektivt
De organiserer, gemmer og bruger information effektivt
De kan i højere grad tænke abstrakt og se det generelle
De skifter lettere strategi - og gør det oftere
Deres viden er omfattende og raffineret
De ser løsninger andre ikke ser
De er gode til problemløsning

Karakteristika ved IQ under middelKarakteristika ved IQ under middelKarakteristika ved IQ under middelKarakteristika ved IQ under middel
Er i stand til at bestå en faglig uddannelse
Kan udfylde en arbejdsopgaver på mellemniveau
Bedst til manuelle job og job med lav kompleksitet
Svært ved lære nyt - indlæringsevnen ofte hæmmet
De har dårligere hukommelse - svært ved at huske
Sværere ved at tilpasse sig i sociale situationer
Har ofte begrænset social forståelse

UddannelseUddannelseUddannelseUddannelse
Undersøgelser fra den amerikanske psykologforening viser, at personer med høj IQ
score lærer mere og hurtigere end personer med lavere IQ score. Opnåelse af gode
karakterer afhænger dog også af andre faktorer end IQ såsom: Motivation, relationer,
træning, udhvilethed - samt personlighedstrækkene vedholdenhed og målrettethed.
Visse studier, som f.eks. civilingeniørstudiet, kræver en IQ score over gennemsnittet for
at de studerende kan gennemføre det med rimelige resultat.

JobfunktionerJobfunktionerJobfunktionerJobfunktioner
Job med høje krav til analyseevne kræver en høj IQ. Eksempler herpå er f.eks:
Programmering, It-udvikling, Controlling, job med komplekse beregninger, forskning mv.

Ledelse på højt niveau kræver en høj IQ, fordi ledere har brug for at kunne overskue og
analysere store mængder data, og at træffe beslutninger ud fra ufuldstændigt grundlag.

Ikke alle job kræver samme IQIkke alle job kræver samme IQIkke alle job kræver samme IQIkke alle job kræver samme IQ
Kombinationen høj IQ og få intellektuelle udfordringer, er ofte en dårlig kombination.
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Teorien bag

Spearmans G-faktorSpearmans G-faktorSpearmans G-faktorSpearmans G-faktor
G-Faktor - Flydende Intelligens - Generel intelligens.G-Faktor - Flydende Intelligens - Generel intelligens.G-Faktor - Flydende Intelligens - Generel intelligens.G-Faktor - Flydende Intelligens - Generel intelligens.

Hvad er intelligens?Hvad er intelligens?Hvad er intelligens?Hvad er intelligens?
Intelligens-begrebet begyndte at tage form i slutningen af 1800-tallet, hvor psykologen
Alfred Binet og psykiateren Théodore Simon konstruerede verdens første intelligenstest
på bestilling fra det parisiske skolevæsen. Testene skulle bruges til at skelne mellem
dårligt begavede børn og dem, der var dovne og uopdragne, og de viste sig at være
super gode til formålet. De vandt derfor også hurtigt indpas overalt i USA og Europa.

Generel intelligens eller G-faktorGenerel intelligens eller G-faktorGenerel intelligens eller G-faktorGenerel intelligens eller G-faktor
I 1904 opdagede den engelske psykolog Charles Spearman, at personer, der klarede
sig godt i én mental eller kognitiv opgave typisk også gjorde det i alle andre. Det fik ham
til at foreslå, at hjernen har en generel kognitiv evne, angivet ved 'g-faktoren’, som
bestemmer, hvor gode vi er til at løse komplekse opgaver.

Spearman opfandt også faktoranalysen, og med dette matematiske værktøj var han i
stand til at vise hvor stor en del af variationen i mentale evner, der kunne tilskrives den
fælles underliggende G - faktor. Den kaldte han den generelle faktor, eller g-faktoren, og
den svarer stort set til hvad man almindeligvis forstår ved intelligens. Spearmans G-
faktor er altså et udtryk for vores "generelle kognitive evne".

G-faktoren er ikke knyttet til noget bestemt sted i hjernen, i modsætning til de enkelte
del-evner.Disse grupperer sig især i tre hovedområder:
1.) En intelligens for sprog og symbolbehandling.
2.) En intelligens for simpel regning og talbehandling samt for logiske ræsonnementer.
3.) En intelligens for rumlige, geometriske og abstrakte forestillinger samt for matematik.
Disse tre intelligenser har alle nær sammenhæng med g-faktoren. F.eks. er
korrelationen mellem den sproglige og den rumlige intelligens så høj (0,8 – 0,9) at de to
for en stor del afspejler den samme egenskab – Spearmans g-faktor.

Hvad er G?Hvad er G?Hvad er G?Hvad er G?
Man kan sige, at g eller flydende intelligens er hjernens arbejdslager.
Når du læser denne tekst, bliver den opbevaret i din flydende intelligens, indtil den er
forstået - eller glemt. G - faktor er tæt forbundet med: Mønstergenkendelse, indlæring og
problemløsning - altså situationer, hvor vi står over for noget nyt, vi skal forstå eller løse.
G - faktor drejer sig om evnen til problemløsning og håndtering af udfordringer.

Evne til problemløsning og håndtering af udfordringerEvne til problemløsning og håndtering af udfordringerEvne til problemløsning og håndtering af udfordringerEvne til problemløsning og håndtering af udfordringer
Vores G - faktor øges frem til 20-30 års-alderen. Efter 50 års-alderen går den nedad.
Krystalliseret intelligens er den viden og erfaring, man tilegner dig igennem livet,
herunder sproglig forståelse. Denne type intelligens øges frem til 25-30 års-alderen,
hvorefter den holder sig stabilt.

G er normalfordelt i befolkningen, og man måler den med en test, hvor specifikke evner
og målefejl er udjævnet. En test hvor man søger at få g til at have så stor vægt som
muligt, og hvor de andre faktorer - f.eks. hukommelse, musisk sans, visualiseringsevne
eller andet - er tilsvarende nedtonet.
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