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INTRODUKTION

OM TESTEN

NORMGRUPPE
Scorer i denne rapport udfærdiges ved at
sammenligne svarene i testene med en
repræsentativ gruppe af testpersoner, der
omtales som en normgruppe. Det giver
mulighed for præcis og praktisk forståelse af
scorerne.
Ved at tage højde for alder, køn, uddannelse,
branche og lederniveau er normen
repræsentativ for den gruppe, som den
certificerede testbruger har valgt.
Valgte norm: Danish norm

COMPUTER ADAPTIVE TESTING (CAT)

SCORER

KRITERIER
Graduate screening Criteria based on top
perfomers
SCORE

EKSEMPEL – DETTE ER IKKE DIN RIGTIGE SCORE
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OVERSIGT
87%

MATCH MED
JOBKRITERIER

DEMO DEMO
Demo@newline-hr.com
Fødselsår: 1980
Køn: Mand
Hjemland: Frankrig
Beskæftigelse: Uden arbejde
Uddannelse: Akademisk, master
Valgt testsprog: en-GB
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ACE-scoren måler nøjagtighed og
svarhastighed i forbindelse med
problemløsning. Scoren går fra 1 til 10.

i

24 SPØRGSMÅL FORSØGT BESVARET UD AF 24

BEDSTE SCORE
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VERBAL EVNE

Denne person vil sandsynligvis præstere
bedst:

Verbalt ræsonnement er vigtigt i forbindelse
med:
At drage konklusioner ud fra komplekst,
arbejdsrelateret skriftligt materiale,
såsom artikler og rapporter

når opgaver har et forholdsvist højt
kompleksitetsniveau
når eksisterende færdigheder og viden
anvendes på nye måder
når tilegnelse af nye færdigheder ofte er
en forudsætning for at finde løsninger

DEFINITION

BEDSTE JOB MATCH

når problemløsningen kræver, at der
anvendes logik

Gennemgang af omfattende mængder
skriftlige data samt identifikation af
vigtige forretningsmæssige
problemstillinger
At forstå arbejdsrelaterede koncepter og
oplysninger og på forståelig vis formidle
disse til andre, fx i form af rapporter
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SCORER
LOGISK ANALYTISK RÆSONNEMENT
Det kompleksitetsniveau som personen skal håndtere i jobbet.

ACE-SCORE

HASTIGHED

BETYDNING
Forstår nemt sammenhængen mellem relativt komplekse anliggender
Kan bruge forholdsvist komplekse informationer og argumenter til at nå frem til en logisk konklusion

ACE-SCORE

Kobler ny læring med eksisterende problemløsningsstrategier
Anvender refleksion og logik til at løse ikke-rutinemæssige og forholdsvist komplekse problemer
Evnen til logisk ræsonnement er gennemsnitlig
Lidt lavere hastighed end andre med samme ACE-score

Denne person vil sandsynligvis præstere bedst:
når problemløsningen kræver, at der anvendes logik
BEDSTE JOB MATCH

når opgaver har et forholdsvist højt kompleksitetsniveau
når eksisterende færdigheder og viden anvendes på nye måder
når tilegnelse af nye færdigheder ofte er en forudsætning for at finde løsninger
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SPATIAL EVNE
Spatialt ræsonnement er vigtigt i forbindelse med:

SCORE

HASTIGHED

Analyse af ny information, tilpasning af disse
informationer til den organisatoriske kontekst
samt anvendelse heraf med henblik på at løse
arbejdsrelaterede problemer
Identifikation af tendenser i organisatoriske data,
fx visuelle præsentationer, grafer og grafik
Ud-af-boksen tænkning i forhold til at finde frem til
nye måder, hvorpå ting hænger sammen

NUMERISK EVNE
Numerisk ræsonnement er vigtigt i forbindelse med:

SCORE

HASTIGHED

At identificere vigtige forretningsmæssige
problemstillinger og drage logiske konklusioner ud
fra numeriske data, såsom driftstal,
regnskabsresultater og analyserapporter
Formidling og præsentation af forretningsmæssige
problemstillinger i form af diagrammer og tabeller
Overvågning af præstation og fremskridt ud fra
numeriske data, som fx statistikker og tabeller

VERBAL EVNE
Verbalt ræsonnement er vigtigt i forbindelse med:

SCORE

HASTIGHED

At drage konklusioner ud fra komplekst,
arbejdsrelateret skriftligt materiale, såsom artikler
og rapporter
Gennemgang af omfattende mængder skriftlige
data samt identifikation af vigtige
forretningsmæssige problemstillinger
At forstå arbejdsrelaterede koncepter og
oplysninger og på forståelig vis formidle disse til
andre, fx i form af rapporter
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INTERVIEWSPØRGSMÅL
LØSNING AF TESTEN

TILEGNELSE AF FÆRDIGHEDER

PROBLEMLØSNING

Hvilke strategier brugte du til at løse
problemstillinger i testen?

Hvordan anvender du disse strategier til
opgaver i dit arbejdsliv?
Hvad gør du, hvis disse strategier viser sig
at være utilstrækkelige?

Eks.: Gætværk, forsøg og fejl, en logisk, systematisk
tilgang, springe spørgsmål over.

Hvad lærte du under testen, der hjalp dig med
at besvare spørgsmålene?

Bed om eksempler

Hvordan tilegner du dig bedst nye
færdigheder?
Hvordan griber du en opgave an, der ikke
har nogen oplagt løsning?

Eks.: strategiændring, strukturering af oplysninger,
lede efter en generel regel.

Hvordan slår du fast, at din strategi har ført til
det rette svar?
BESLUTNINGSTAGNING

LØSNING AF OPGAVER PÅ
ARBEJDSPLADSEN

Bed om eksempler

Hvordan beslutter du dig for, hvilken
handlingsplan der er bedst til at løse en
opgave?
Hvordan vurderer du, om du har fundet
frem til den rette tilgang til løsning af et
problem?

Eks.: Kontrol af sammenhæng i oplysningerne,
dobbeltkontrol af resultatet, konsistenskontrol.

Bed om eksempler
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KOMMENTARER
TILFØJET AF TESTADMINISTRATOREN

ANSVARSFRASKRIVELSE
Kommentarer til testresultatet tilføjes manuelt af den person, der administrerer testen. Kommentarer er ikke
en del af testresultatet, og synspunkter eller meninger, der gives udtryk for i kommentarerne, er ikke målt,
valideret eller understøttet af Master™ eller af testen.
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