WPT-R
Wonderlic Personnel Test Revised
Omfattande forskning visar att problemlösningstest ökar
sannolikheten för att få rätt person på rätt plats. Detta
gäller
för
alla
yrkeskategorier
i
samtliga
urvalssituationer. WPT-R ger ett snabbt och tillförlitligt
mått på allmän begåvning och problemlösningsförmåga.
Resultatet ger en god uppfattning om hur lätt en person
har att hämta in ny information, lösa problem samt hur
intellektuellt utmanande han eller hon kan komma att
finna ett nytt arbete. Genom att använda WPT kan man
förkorta utbildningstiden för nyanställda och öka
chansen att få rätt person på rätt plats. Kandidata har
den nordiska ensamrätten till WPT.

Typ av test




Begåvningstest. Mäter generell begåvning, den s.k. Gfaktorn.
Tidsåtgång: 12 minuter.
Finns även i icke tidsbegränsad version (papper & penna).

Språk
WPT-R finns på följande språk:

Svenska

Engelska

Franska

Portugisiska

Spanska

Teori bakom

Vad mäter WPT-R?
Testet mäter allmän problemlösningsförmåga och ger
information om individens förmåga att:
 Lära sig ett specifikt arbete
 Lösa problem snabbt och rätt
 Ta till sig instruktioner
 Applicera kunskap i nya situationer
 Dra nytta av specifik arbetsträning
 Trivas i en specifik roll
 Hantera stress

Hur används WPT-R?



Bygger på över 80 års dokumenterad forskning. Metastudier visar
på högt prediktionsvärde med avseende på framgång i yrket för
begåvningstest i allmänhet och WPT-R i synnerhet.

Ursprungsland och år:



USA, 1940-talet.
Sverige, 1997.

Normering
Yrkesarbetande normalbefolkning. Under de dryga 75 år som
WPT använts har mycket stora normgrupper (närmare 118 000
personer) byggts upp. Normgruppen innefattar information om
t.ex. kön, ålder, utbildning, typ av jobb och arbetsuppgifter.

Validitet

Rekrytering
Urval/Befordran

Genomsnittlig validitet 0,63.

Reliabilitet
0,73-0,95.

Hur är WPT konstruerat?
WPT-R är uppföljaren till det klassiska WPT-testet och
bygger på den senaste forskningen och tekniken för
arbetspsykologisk testning. Det omfattar verbal,
numerisk, spatial och logisk förmåga, sammanfattat i en
så kallad G-faktor, generell begåvning. Testet består av
50 uppgifter som ska lösas inom en begränsad tid (12
minuter). Resultatet jämförs med relevant normgrupp.

Hur redovisas resultaten?
Resultaten redovisas i en automatiserad rapport med all
nödvändig information.

Utbildning som krävs




Halv dags utbildning för självständigt
användande.
Behörighetskrav.
Övrigt användande sker i samarbete med
Kandidatas konsulter.

Övrig information
Omfattande
vetenskaplig
dokumentation
finns
i
forskningsrapporter. WPT-R är även granskat av Buros Center for
testing, det kanske högst ansedda granskningsinstitutet i världen.
Kontakta Kandidata om du önskar ta del av granskningsprotokoll.
Kandidata följer internationella etiska och psykometriska riktlinjer
för tester och testanvändande. Kandidata följer de regler som är
utvecklade av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Kandidata är aktiv
medlem av The International Test Commission - “committed to
promote policies and to proper development, evaluation and uses
of psychometric instruments”.
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