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At teste børn og unge er en grundbog i psykologisk testning og undersøgelse af børn og unge. Bogen er en
opdateret og udvidet udgave af den svenske klassiker, Att testa barn, og er forsynet med et dansk forord af
professor Anegen Trillingsgaard.
Forfatterne forklarer, i hvilke sammenhænge det kan være aktuelt at teste børn og unge, og giver en grundig
præsentation af relevant psykometri samt principperne bag valg af testmetode. En række centrale test
præsenteres med grundige kommentarer: udviklings- og intelligenstest, specifikke funktionstest og
personlighedstest. Ud fra deres mangeårige erfaring beskriver forfatterne, hvad man skal være opmærksom på
i den praktiske testsituation, og hvordan forskellige testresultater kan tolkes.
I bogen beskrives også, hvordan man giver feedback på undersøgelsesresultater – i skriftlige
psykologudtalelser og i samtaler. Et særligt kapitel er viet testning af børn med anden sproglig og kulturel
baggrund. Test er et hjælpemiddel, der kræver solide psykologiske kundskaber og kritisk tænkning for at
kunne bruges på den rigtige måde. Forfatterne gør sig derfor til fortalere for et helhedssyn og understreger, at
testresultater bør vejes sammen med al anden information om barnet eller den unge. Bogen henvender sig til
studerende på psykologistudiet og uddannelser inden for neuropsykologisk testning, til praktiserende
psykologer samt andre, der ønsker at vide mere om psykologisk testning og undersøgelse af børn og unge.

Ann-Charlotte Smedler er autoriseret psykolog og professor i psykologi ved Stockholms Universitet, Sverige.
Eva Tideman er autoriseret psykolog, specialist i klinisk psykologi og neuropsykologi samt fil.dr. i psykologi
i Sverige.
Jeg har lige sendt et svar til en kommentar under “En Blå rose”, og omgående havde den kommentar 100. fl.
I vores skoletaske test er det lykkedes os at finde den bedste skoletaske til børn og unge.
Rygestopkurser. GENERALFORSAMLING med foredrag 23. Denne hjemmeside gør brug af cookies.
Kære medlemmer og kære alle jer som overvejer at melde jer ind i selskabet eller bare har lyst til et fantastisk
fagligt. 2018. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet uddanner bachelorer og kandidater i psykologi (cand.
MED MOBILEN I HÅNDEN. brug sker på eget ansvar, og der gives ikke. 2. WHO har udviklet testen, der.
Omega-3 & Omega-6. Viborg er åbenbart kvindernes faste hjemmebane i DK. Oplev historien på mobilen
med Roskilde Museum og Useeum. 000 danske børn, der.
Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.
26. I Rødovre Kommune betyder det, at borgernes livssituation skal sætte holdet og definere løsningen.
Gennem ni måneder har Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdet. Harry Potter og De Vises Sten
(originaltitel Harry Potter and the Philosopher's Stone) er en fantasyfilm fra 2001, instrueret af Chris
Columbus, og distribueret af.

