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Indledning

Denne rapport bygger på kandidatens svar i Matrigma og er beregnet for testadministratoren. Her kommer først en kort

præsentation af, hvad der menes med generel intelligens, og hvad Matrigma måler. Derefter evalueres kandidatens

individuelle resultat med en beskrivelse af, hvad resultatet betyder. Tolkningsrapporten fungerer også som feedbackstøtte

for testadministratoren. Den anden resultatrapport, ”Dit resultat”, gives til kandidaten.

Hvad måler Matrigma?

Matrigma er en nonverbal intelligenstest, en såkaldt matricetest. Ved at stille kandidaten over for et antal

problemløsningsopgaver bestående af geometriske figurer, måles personens generelle intelligens i forhold til andre

personer. Testen udfordrer evnen til at se sammenhænge, udfylde huller i given information, se sammenhænge mellem

forskellige objekter og finde berøringspunkter mellem figurer, der adskiller sig fra hinanden – med andre ord personens

problemløsningsevne og følgeslutning samt blik for logiske sammenhænge. Denne type af intelligenstest, matricetest, har

vist sig at give et realistisk mål for generel intelligens. Eftersom testen er nonverbal, er den mindre følsom over for kulturelle

forskelle mellem individer. Opgaverne i Matrigma præsenteres i stigende sværhedsgrad, dvs. jo længere personen kommer

i testen, desto sværere bliver opgaverne.

Generel intelligens

Generel intelligens kan defineres som en generel, kognitiv kapacitet og omfatter blandt andet evnen til problemløsning,

planlægning og til at kunne foretage logiske følgeslutninger. Med intelligens menes således ikke nogen specifik evne eller

specifikt talent, men derimod en grundlæggende egenskab, som individet besidder for at kunne møde og løse den brede

vifte af problemer og krav, som man dagligt stilles overfor. Generel intelligens afspejler en bredere og dybere kapacitet til at

kunne forstå og begribe vores omgivelser og til at kunne ræsonnere og forstå, hvad der bør gøres. Intelligens er en over tid

stabil egenskab, og i voksenalderen sker der kun meget få forandringer af individets intelligensniveau.

Moderne arbejdspsykologi og intelligensforskning har konstateret, at evnen til at løse forskellige problemtyper – individets

generelle intelligens – er dén personlige egenskab, som har størst betydning for, hvordan individet præsterer i sit arbejde.

Med præstation menes her det arbejde, som personen er ansat til at udføre på arbejdspladsen. Præstation i arbejde med

høj kompleksitet kan forudsiges af intelligens, men også i job med lav kompleksitet er der en positiv sammenhæng mellem

præstation og individets intelligens. Eftersom der er forskel på denne egenskab hos forskellige personer, har disse forskelle

betydning i arbejdssammenhænge. Vægten af at måle generel intelligens har derfor en central plads i udvælgelse og

rekruttering.
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Redegørelse for resultat

Resultater for John Doe er: 7 point. Se pil og gråmarkering i normalfordelingskurven

Resultatet i Matrigma kan variere mellem 0 og 10 point og vises nedenfor i normalfordelingskurven, som repræsenterer

fordelingen af testpoint i normgruppen. Med normgruppe menes en gruppe, som er repræsentativ for befolkningen. De

fleste kandidaters testpoint havner i normalfordelingens midterinterval, mens det er mere usædvanligt at få et lavt eller højt

pointresultat (det vil sige testpoint i intervallet længst ude i kurvens venstre eller højre del).

Kandidatens resultat kan

aflæses i

normalfordelingskurvens

gråmarkerede interval som det

opnåede antal testpoint ± 1

point, hvorved der korrigeres

for såkaldte målefejl på 95 %

sikkerhedsniveau. Dette

betyder, at det markerede

pointinterval med 95 %

sandsynlighed dækker

individets "sande

pointresultat". Testpointene

tolkes som værende høje,

gennemsnitlige eller lave.

Lavt omfatter de 16 %, som

har fået det laveste resultat,

0–3 point.

Gennemsnitligt omfatter de 68 %

af normgruppen, som har fået et

gennemsnitligt resultat, 4–6

point.

Højt omfatter de 16 %, som har

fået det højeste resultat, 7–10

point.

Højt pointresultat

Personer, som opnår et højt pointresultat, 7–10 point, i Matrigma, har let ved at løse opgaver, som stiller krav til

deres evne til logisk følgeslutning. De lærer sandsynligvis nye arbejdsopgaver hurtigt og præsterer over

gennemsnittet i alle typer af arbejde. De klarer sig godt i komplekse job, som stiller høje krav til deres

problemløsningsevne, og de opleves sikkert som værende mere effektive af deres chefer sammenlignet med

personer med et lavere pointresultat i Matrigma. Hvis disse personer samtidig er målrettede i deres arbejde, er de

sandsynligvis et aktiv for organisationer.

Gennemsnitligt pointresultat

Personer, som opnår et gennemsnitligt pointresultat, 4–6 point, i Matrigma, har en gennemsnitlig evne til at løse

opgaver, som stiller krav til deres evne til logisk følgeslutning. De vil sandsynligvis lære deres arbejdsopgaver i

normalt tempo samt i de fleste typer af job udføre deres arbejde med en middelgod præstation. De klarer sig godt i

job, som stiller gennemsnitlige krav til deres problemløsningsevne.

Lavt pointresultat

Personer, som opnår et lavt pointresultat, 0–3 point, i Matrigma, har svært ved at løse opgaver, som stiller krav til

deres evne til logisk følgeslutning. De behøver sandsynligvis længere tid til at lære deres arbejdsopgaver og

præsterer i de fleste job under gennemsnittet. De klarer sig bedre i mindre komplekse job med lavere krav til deres

problemløsningsevne. De har sandsynligvis brug for længere erfaring med de arbejdsopgaver, som de skal udføre,

for at komme op på samme præstationsniveau som personer med et højere pointresultat i Matrigma. Disse

personer kan dog kompensere for deres lavere pointresultat i Matrigma med en stor målrettethed i deres arbejde.
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Vær opmærksom på…

Når du læser dit resultat, så vær opmærksom på, at intelligens er en personlig egenskab, som kan forudsige

arbejdspræstationen, men at også egenskaber som personlighed og motivation har betydning for, hvordan individet lykkes i

sit arbejde. Disse personlige egenskaber samspiller med hinanden således, at der kan kompenseres for svagheder i én

egenskab med styrker i en anden. For eksempel kan individet kompensere for en lavere generel intelligens med visse

personlighedstræk, som tilsammen udgør en del af individets forudsætninger for gode arbejdspræstationer. Naturligvis har

også arbejdsmiljøet en afgørende betydning for, hvordan individet præsterer i sit arbejde.

Efter testning af flere kandidater bør små forskelle mellem kandidaterne ikke overfortolkes, eftersom testen ikke beskriver,

hvordan de ville udføre deres arbejdsopgaver. Resultatet i Matrigma giver ikke en beskrivelse af, hvordan individet løser

sine arbejdsopgaver. Det individuelle resultat angiver derimod, hvor godt individet sandsynligvis er til at udføre sine

arbejdsopgaver sammenlignet med andre individer, der har et lavere eller højere pointresultat i Matrigma. I kandidatens

feedbackrapport, ”Dit resultat”, vises resultatet kun som Lavt, Gennemsnitligt eller Højt.
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