Undersök logik och förmåga att se mönster med tal

Adler Talserier i Matematik
Adler Talserier i Matematik utgör ett viktigt komplement till ett kunskapstest.
Tanken med Talserier i Matematik är att underlätta för Dig som pedagog att
differentiera mellan olika anledningar/orsaker till att just Din elev har problem med
matematiken. Testet är normerat från åk 4 och upp till gymnasiet/komvux och tar 10
minuter. Det mäter logisk förmåga - förmåga att se mönster med tal och siffror.
Uppgifterna i själva testet liknar de som beskrivs i övningsexemplen här nedan men
med ökad svårighetsgrad. Testet innehåller 25 uppgifter/talföljder.
Tidsgräns: 10 minuter.
Talen i varje rad är uppställda efter en viss princip. Det gäller
att finna ut vilken regel som gäller och fylla i de två tal som fattas:
1 3 5 7 9 ___ ___
5 10 15 20 25 ___ ___
12 10 8 6 ___ ___
Testet kan användas som första steg i en undersökning av matematisk förmåga. I de
fall där undersökta elever visar på uttalade svårigheter med detta test tillsammans
med Färdighetstest i Matematik rekommenderas det en individuell bedömning med
Matematikscreening.
Till testet medföljer självrättningsmall så materialet är mycket lätt att använda.
Normeringen har gjorts på drygt 5700 svenska elever (14 kommuner/städer i Sverige)
under november 2008 - februari 2009 och testet blev klart i april 2009.
Ett grundpaket består av:
· Manual med normer och förslag på pedagogiska hjälpinsatser
· Testhäften/testblad (1 bunt om 100 st)
· Rättningsmall (1 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-212 25 MALMÖ
Tel 040-301680
Telefax 040-126465
info@kognitivtcentrum.se
www.kognitivtcentrum.se
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Nu finns Adler Talserier i Matematik
Talserier i Matematik utgör ett viktigt komplement till ett kunskapstest.
Tanken med Talserier i Matematik är att underlätta för Dig som pedagog att
differentiera mellan olika anledningar/orsaker till att just Din elev har problem med
matematiken. Testet är normerat från åk 4 och upp till gymnasiet/komvux och tar 10
minuter. Det mäter logisk förmåga - förmåga att se mönster med tal och siffror.
Till testet medföljer självrättningsmallar så materialet är mycket lätt att använda. Det
använder stanineskalan 1-9 som är överskådlig och fullt tillräcklig i ett differentieringsarbete.
Normeringen har skett på ca 5700 svenska elever från 14 kommuner/städer under 2008/2009.
Testet är utvecklat av neuropsykolog Björn Adler.
I grundversion ingår: Manual med normer och pedagogiska rekommendationer, 100 testblad,
10 klasstablåer, 1 rättningsmall.

Nu finns unikt färdighetstest i matematik
Beställning:

OBS! priserna gäller t o m 2010-12-31 (Exkl moms o frakt)

Adler Talserier i Matematik

Pris

7001

Adler Talserier i Matematik

1600:-

70011

Testhäften - i bunt om 100 st

700:-

Antal




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-212 25 MALMÖ

www.dyskalkyli.nu
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