Undersök räkneförmågan med

Adler Färdighetstest i Matematik
Adler Färdighetstest i matematik utgör ett viktigt komplement till ett kunskapstest.
Många med specifika matematiksvårigheter (dyskalkyli) har just problem med färdigheter
och inte i första hand själva förståelsen i matematik. Färdighetstestet ger ett
snabbt mått på grundläggande förmåga till räknande (aritmetik) i matematik.
Det tar 5 minuter att genomföra och består av totalt 50 enkla räkneuppgifter. Testhäftet
består av ett enda blad. Framsidan är info om testet, övningsuppgifter samt sammanställningsuppgifter från testet. Baksidan är själva testet på ett enda blad.
Vi tänker oss följande strategi i tre steg:
 Adler Färdighetstest i Matematik används på hela årskurser dvs. alla elever
 Efter analys går man vidare med Matematikscreening på vissa elever
 Hjälpinsatser sätts in på vissa elever där arbetspärmen Kognitiv Träning i
Matematik kan användas jämte annat träningsmaterial som Babakus och
Tallinjeträning i Matematik
Det finns fem olika färdighetstest för olika åldrar:
 Version A: För åk 1 vårterminen (bör genomföras i april-maj)
 Version B: För åk 2 och 3
 Version C: För åk 4, 5 och 6
 Version D: För åk 7, 8 och 9 (även grundvux och IM-programmet)
 Version E: Gymnasium och komvux
Till testet medföljer självrättningsmallar så materialet är mycket lätt att använda. Testet
har normerats på drygt 3500 elever från 10 kommuner/städer i Sverige under 2008. Vi använder sedan stanineskalan 1-9 som är överskådlig och bra i ett differentieringsarbete.
OBS! Samma test kan användas igen på eleven efter ett år under förutsättning att man
inte ger eleven svaren på uppgifterna. Man kan m a o genomföra version C i årskurs 4
men även för samma elev när hen går i åk 5 och sedan även i åk 6 som led i utvärdering
av hjälpinsatserna
I grundversion av testet ingår:
 Manual med normer, analysscheman/profiler och pedagogiska rekommendationer
 Testhäften (1 bunt om 100 st)
 Rättningsmallar (2 st)
 Klasstablå (10 st)
Testhäftena kan sedan beställas separat i buntar
om 100 st/bunt.
Kontakta oss gärna för mer information:
Kognitivt Centrum, Östergatan 2, S-211 25 MALMÖ
Tel 040-301680
Telefax 040-126465
info@kognitivtcentrum.se
www.kognitivtcentrum.se
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Nu finns unikt Färdighetstest i Matematik
Testet finns i fem olika versioner för alla årskurser från åk 1 i grundskolan till gymnasiet.
Färdighetstestet ger ett snabbt mått på grundläggande färdigheter i matematik. Det tar endast
5 minuter att genomföra och består av totalt 50 enkla räkneuppgifter (aritmetik). Testet utgör
ett viktigt komplement till ett traditionellt kunskapstest.
Resultatet ligger som grund för planering av färdighetsträning i matematik på klass- såväl
som individnivå men också ett differentieringsarbete avseende olika former av matematiksvårigheter.
Till testet medföljer självrättningsmallar så materialet är mycket lätt att använda. Det använder stanineskalan 1-9 som är överskådlig och utmärkt i ett differentieringsarbete.
Normeringen har skett på ca 3500 svenska elever från tio kommuner/städer.
Testet är utvecklat av neuropsykolog Björn Adler.
I grundversion ingår: Manual med normer och pedagogiska rekommendationer, 100 testblad,
10 klasstablåer, 2 rättningsmallar.

Beställning: OBS! priserna gäller t o m 2017-12-31 (Exkl moms o frakt)
Pris
Adler Färdighetstest i Matematik
6001 Färdighetstest i Matematik - version A (åk 1)
6001-1 Testhäften version A (åk 1) - i bunt om 100 st
6002 Färdighetstest i Matematik - version B (åk 2-3)
6002-1 Testhäften version B (åk 2-3) - i bunt om 100 st
6003 Färdighetstest i Matematik - version C (åk 4-6)
6003-1 Testhäften version C (åk 4-6) - i bunt om 100 st
6004 Färdighetstest i Matematik - version D (åk 7-9)
6004-1 Testhäften version D (åk 7-9) - i bunt om 100 st
6005 Färdighetstest i Matematik - version E (Gymn)
6005-1 Testhäften version E (Gymn) - i bunt om 100 st
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Beställning sänds till: Kognitivt Centrum, Östergatan 2, 211 25 MALMÖ
FAXA GÄRNA via 040-12 64 65 eller e-mail: order@kognitivtcentrum.se
OBS! V g texta
Namn/Beställare_________________________________________________________
Skola/Organisation_______________________________________________________
Adress/Box_____________________________________________________________
Postnr o Postadress______________________________________________________
Tel _______________ Telefax _______________ Annan fakturadress____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
OBS! Ange även referenskod eller annan märkning av faktura

Kognitivt Centrum, Östergatan 2, S-211 25 MALMÖ

www.dyskalkyli.nu
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