Hvordan foregår en intelligens test?
Selve testsituationen varer mellem 2 og 3 1/2 time, afhængig af
hvor mange pauser, der er brug for undervejs, og hvor hurtigt
personen arbejder.
Hvis det er et barn, der testes, må det følges af én voksen, der
også må være tilstede under forløbet.
De opgaver, der bliver stillet, tester forskellige funktioner som
viden, hukommelse, omtanke, problemløsning og abstrakt
tænkning. Der er som regel tidsfrist på opgaverne, så
koncentration og arbejdstempo har betydning for besvarelsen.
Derefter gøres testen op i forhold til personens alder og sluttelig
indtastes resultatet i et computerprogram.
Testresultaterne gøres op i forskellige indeks, der giver en solid
basis for en efterfølgende vejledning og eventuel intervention.
Efterfølgende laves en kort rapport med vejledning, der sendes via sikker mail eller post.
Pris: 6000 kr.
Hvad siges der om intelligens test hos mig?
Eigil 8 år: Mor…. er det her noget, jeg kan gå til i min fritid?
Astrid 10 år: Hold nu op, jeg synes, at det er spændende
William 8 år: Det er det bedste, jeg har lavet i flere år?
Ella 9 år: Skal jeg allerede hjem nu? Jeg kunne blive ved i mange flere timer.
Lærke 16 år: Testningen har virkelig fået mig til at tænke på, hvad jeg er bedst til.
Emilie 17 år: Jeg vidste godt, at jeg var god, men ikke så god. Nu har jeg papir på det.
Forældre siger:
Det var spændende og overraskende at være med til.
Vi er nu langt mere sikre i hvilke krav, vi kan stille til vores skole.
Rigtig god mundtlig og skriftlig vejledning - helt sikkert noget, vi kan bruge.
Vi kommer helt sikkert igen med vores andre børn.
Hvilke test bruges?
Jeg bruger udelukkende intelligenstests, der er anerkendte og standardiserede i Danmark.
Jeg bruger Wechlers intelligens tests, da disse er de mest internationalt anerkendte tests til
vurdering af børn, unge og voksnes kognitive evner. Disse må kun anvendes af psykologer.

Testene er inddelt i fire indeks:
• Verbal forståelse
• Perceptuel Ræsonnering
• Arbejdshukommelse
• Forarbejdningshastighed.
Derudover kan der beregnes en total score, IQ, for alle skalaerne.
3 - 7 år og 3 mdr. WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)
6 - 17 år og 11 mdr. WISC (Wechsler Intelligence Scale For Children)
18 - 90 år. WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)
De intelligenstests, du finder på nettet, kan ikke bruges til at finde en intelligenskvotient, da
disse tests ikke er godkendte i Danmark og måske kun måler en lille del af hele intelligensen.

