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Hvad er PeoPleTools iq-PoTenTial?
PeopleTools IQ-potential er et testværktøj, der 
måler en testpersons potentiale for at præstere i 
en stilling eller i forhold til en specifik opgave. 
Testpersonen stilles igennem et webbaseret sy-
stem en række opgaver, der til sammen giver en 
statistisk måling af centrale aspekter i forhold til 
testpersonens kognitive kapacitet og arbejdshu-
kommelse. Testen har en varighed imellem 15 
og 20 minutter, og den er adaptiv, hvilket giver 
en meget høj præcision med ganske få opgaver.

Testen giver en indikation på evnen til at absor-
bere og opfange information, samt tilpasse sig 
skiftende betingelser og krav, løse problemer og 
behandle kompleks information. Evnen til at 
præstere inden for disse områder, samt testper-
sonens indlæringshastighed, har igennem om-
fattende forskning, vist sig tæt forbundet med 
succesfuld jobpræstation.

Dette gør PeopleTools IQ-potential til et 
yderst anvendeligt værktøj i rekrutterings- og 
udviklingsøjemed.

iq-PoTenTial - sPecifikT indHold

Testen måler på fem områder.

1. Generel intelligens igennem løsning af ab-
strakte figuropgaver (Logical reasoning)
2. Arbejdshukommelse og indlæringsevne - 
igennem opgaver med vurdering af 3D figu-
rer (Mental rotation)
3. Numerisk intelligens - igennem løsning 
af numeriske opgaver med talrække opgaver 
(Numerical reasoning)
4. Verbal intelligens - igennem opgaver med 
synonymer, antonymer mv. samt tolkning af 
tekst (Verbal reasoning)
5. Test af skrivefærdigheder (Produktivitet 
samt Lixtal) - via formulering af tekst under 
tidspres.

Disse fem områder kortlægges og vises selv-
stændigt i testens rapportindhold, med angi-
velse af testpersonens resultater i forhold til 
en international norm.

deT TeoreTiske fundamenT

PeopleTools IQ-potential anvender opgaver 
udviklet af PhD. Damon U. Bryant, der har

gennemført og doku-
menteret omfattende 
forskning på intelligens, 
kognitive færdigheder og 
arbejdshukommelse.

Dette forskningsmateri-
ale og opgavedatabasen 
har et så omfattende ind-
hold, at brugere af Pe-
opleTools IQ-potential 
kan lave statistiske må-
linger på sammenhænge 
imellem testresultater og 
jobperformance.

Hvordan kommer man i gang?
PeopleTools IQ-potential kræver ikke sær-
skilt certificering, men selvstudie via e-le-
arning og en kort instruktion omkring an-
vendelse. Det er muligt at tegne forskellige 
licensaftaler med enten frit brug, indkøb af 
testpakker eller afregning pr. stk. Kontakt os 
for at høre nærmer.

Figur: Eksempel på resultatformidling af et delelement i testen

Hvorfor anvende PeopleTools IQ-po-
tential?

• Testen er adaptiv, hvilket giver meget 
høj præcision

• Der testes på arbejdshukommelse og 
generel kognitiv evne, som er nogle af 
de vigtigste parametre til at forudsige 
evnen til at håndtere komplekse op-
gaver.

• Der færdighedstestet på simple 
skrivefærdigheder, som er et vigtigt 
krav i mange funktioner.

• Der ligger omfattende forskning bag 
testens opgaver.

• Det er muligt at lave statistiske kor-
relationer imellem performance og 
testresultater for større virksomheder.

• Det er nemt at anvende og adminis-
trere.
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