
En del barn har mer
eller mindre uttalte
vansker og kan
trenge hjelp og tilret-
telegging for å få en
mest mulig optimal
utvikling og læring.
Barnas vansker vil
være resultatet av
ulike utviklingsmes-
sige og læringsmes-
sige forhold, og for
pedagogisk-psykolo-
giske rådgivere og
andre fagfolk er det
et overordnet mål å
forstå hvorfor barna
viser disse vanskene,
det vil si de utvik-
lingsmessige og læ-
ringsmessige proses-
sene som ligger til grunn. Deres forståelse av disse prosessene vil være
avgjørende for hvordan de utreder barna og deres omgivelser, og legger
tiltak til rette. 

Utredning er et sett av redskaper og strategier
for å skaffe systematisk kunnskap om barn.
For barn i skolen skal utredningen blant annet
skaffe informasjon om kognitiv, språklig og
følelsesmessig fungering, og om barnas kunn-
skaper og behov for hjelp. Utredningen danner
(sammen med annen informasjon) et grunnlag

for forventningene til barnets utvikling og
læring, og de tiltakene som blir foreslått.
Hvordan informasjonen blir samlet inn og
behandlet og hvilke utredningsmetoder fag-
folk anvender vil avhenge av hvilken informa-
sjon de ønsker om barnet, men også av deres
teoretiske utgangspunkt for arbeidet. 
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Tester er viktige redskaper i utredningsarbei-
det; de viser hva barn mestrer og ikke mes-
trer. De fleste tester er normbaserte og rang-
erer prestasjonene til barn i forhold til deres
jevnaldrende. Enkelte tester plasserer presta-
sjonen på en oppgavebasert skala, ut fra hvil-
ke oppgaver barnet klarer å løse. Disse kal-
les kriteriebaserte. De fleste barn varierer
mer eller mindre med hensyn til hvor godt de
mestrer ulike oppgavetyper, og det finnes
tester for både avgrensede ferdigheter som
hukommelse og spatiale evner, og for bre-
dere områder som språklig, kognitiv og sosi-
alkognitiv fungering. Mange moderne tester
består av flere skalaer med ulike oppgavety-
per. I tillegg til en overordnet intelligensskå-
re, gir de en del enkeltskårer som til sammen
utgjør barnas evneprofil (se Schiørbeck og
Stadskleiv, 2008). 

Tradisjonelt gir tester et mål på hvor langt et
barn er kommet i sin læring og utvikling på
testtidspunktet. Målet er ”statisk” i den for-
stand at det forteller hva barnet kan i dette
øyeblikket. Statisk utredning er viktig fordi
den forteller hvor langt barn har utviklet seg
og hva de har lært i forhold til andre barn på
den samme alderen, og gir holdepunkter for
hvor man må begynne opplæringen. Den sier
imidlertid ikke noe om den underliggende
prosessen, om hvilke forhold som har bidratt
positivt eller negativt til et barns utvikling og
til at det fungerer slik det gjør. Den gir heller
ikke informasjon om hvordan barnet lærer
eller hvilke strategier som gir det den best
læringen. Det er dette dynamisk utredning
skal gi innsikt i. Dynamisk utredning skal gi
informasjon om hva et barn holder på å
kunne, om hvordan det lærer, hvilken hjelp
det trenger for å løse ulike oppgaver og hvor-
dan det nyttiggjør seg forskjellige former for
hjelp. Statisk og dynamisk utredning supple-
rer dermed hverandre, og begge er viktige
elementer i pedagogisk-psykologisk arbeid.
”Statisk” kan høres negativt ut, men det lig-
ger ingen verdiladning i begrepet, slik det
heller ikke gjør i ”dynamisk”. ”Statisk”
betyr i denne sammenhengen bare at det er et
øyeblikksbilde, mens ”dynamisk” betyr at
det er kvaliteten på en prosess som strekker
seg over tid man prøver å beskrive og måle.

STATISK UTREDNING AV BARN

De fleste utredninger av elever i skolen omfat-
ter statisk testing, og standardmetodene innen-
for statisk testutredning er godt innarbeidet.
Wechsler-testene er mest brukt og gir informa-
sjon om hvordan barn fungerer på ulike kogni-
tive områder sammenlignet med standardise-
ringsutvalget. Også de ikke-språklige testene
Leiter og Raven og de norske versjonene av
Reynells Språkskalaer, British Picture Voca-
bulary Scales og Test of Reception of Grammar
og er mye brukt. I tillegg til tester vil man ved
hjelp av sjekklister med intervju eller observa-
sjon søke å kartlegge hvor langt barn er kom-
met på ulike områder (se Schiørbeck og
Stadskleiv, 2008; Tetzchner, 2008). 

Dynamisk utredning er mindre etablert og det
er i liten grad utarbeidet faste observasjonsru-
tiner. De som argumenterer for viktigheten av
dynamisk utredning, tar i stor grad utgangs-
punkt i mangler ved statisk utredning, og kri-
tiserer blant annet statisk testing for å gi et for
snevert bilde av barns utvikling, ferdigheter
og muligheter (Birkemo, 1996; Dockrell,
2001; Guterman, 2002; Haywood, 1997).
Haywood (1997) mener problemet ikke ligger
i hva de standardiserte testene måler, noe han
mener de gjør meget godt, men i hva de ikke
måler. Tzuriel (2001) peker på fire kritiske
forhold ved statiske tester:

1) Statiske tester er ikke sensitive nok for
viktig informasjon om selve læringspro-
sessen; de gir ikke tilstrekkelig innsikt i
den kognitive svikten som ligger til grunn
for lærevanskene, eller om undervis-
ningsstrategier som kan fremme læring
hos barn som har slike vansker.

2) Statiske tester klarer ikke å fange opp
læringspotensialet, det vil si den økning-
en i prestasjon som følger av opplæring.

3) Mange statiske tester beskriver barn i
generelle termer.

4) Statiske tester forholder seg lite til ikke-
kognitive faktorer som kan påvirke bar-
nets kognitive utførelse (frustrasjonstole-
ranse, selvoppfatning, engstelighet og lig-
nende).
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I tillegg vil det være problematisk å trekke
konklusjoner fra statiske tester for barn som
faller utenfor den hovedgruppen som nor-
mene er laget ut fra (Egeberg, 2007). Mange
barn har så vidt annerledes erfaringer når de
begynner på skolen, at kognitiv og språklig
kunnskap ikke nødvendigvis er gode predik-
torer for deres framtidige utvikling og læring
(Tharp og Gallimore, 1998). Det gjelder blant
annet ved utredning av barn med minoritets-
språklig bakgrunn (se Frisby og Reynolds,
2005; Martines, 2008) og barn med ulike
lære- og tilpasningsproblemer (Birkemo,
1996; Hasson og Joffe, 2007). Ulike lærings-
betingelser fører til at barn kommer forskjel-
lig i vei med sin læring, og det vil være nød-
vendig å finne ut hvordan barn lærer under
gode læringsforhold før man trekker konklu-
sjoner om deres sannsynlige utvikling og
læring i framtiden (Hansen, 2000). Det vil
dessuten alltid være nødvendig å sammenhol-
de mål på kognitiv og språklig fungering med
observasjoner av hvordan barnet møter nye
utfordringer og fungerer i vante situasjoner i
dagliglivet. Det betyr at det ligger et kvalita-
tivt element i den samlede vurderingen, men
dette blir det ofte lite lagt vekt på. 

Et annet viktig aspekt ved statisk testing er at
testresultatene ofte blir oppfattet som en
beskrivelse av barnet som har varig gyldig-
het. En slik oppfatning kan bidra til å redu-
sere lærerens ansvar for barnets læring og
utvikling – det er i barnet feilen ligger
(Hundeide, 2001a). Den oppfatning kan
åpne eller lukke utviklingsmuligheter
gjennom den selvforståelsen og motivasjo-
nen til forbedring eller resignasjon som den
formidler til barnet. I konkrete skolesituasjo-
ner kan også omsorgsgivernes og lærernes
oppfatninger av barnet sette i gang en selv-
oppfyllende prosess, der barnet selv virke-
liggjør og dramatiserer de forventninger som
blir rettet mot det (Hundeide, 2001b).
Betydningen av slike forventninger er godt
illustrert i Rosental-effekten (Rosenthal,
1994; Rosenthal og Jacobsen, 1968).

Hensikten med utredninger er å finne fram
til individuelle opplæringstiltak som er utar-
beidet på grunnlag av de vanskene det enkel-

te barn viser (Hansen, 2000). Statisk testing
gir vanligvis ikke informasjon om hvilke
strategier og metoder som kan benyttes i til-
takene (Hasson og Joffe, 2007). Resultatene
fra statisk testing kan være vanskelige å
”oversette” til presise og effektive tiltak og
undervisningsopplegg. Forslagene til tiltak
blir derfor ofte generelle, basert på vide
generaliseringer av typiske utviklingsforløp,
eller er av en generell karakter som skal
”matche” det evnenivået som barnet synes å
ha på det bestemte området (Arter og
Jenkins, 1979; Lidz, 1987). Utredningen sier
bare hvor barnet er, ikke hvor det skal og
hvordan det skal komme dit (Dockrell, 2001;
Haywood og Lidz, 2007; Tzuriel, 2001). For
at informasjonen som blir innhentet om bar-
net, skal være nyttig for lærere, pedagoger og
foreldre, bør utredningen derfor også omfatte
metoder som kan vise hvordan og hvor mye
hjelp barnet trenger for å løse en bestemt
oppgave (Hasson og Joffe, 2007). Det har
vært uttrykt et ønske om utvikling av utred-
ningsmetoder som gir bedre holdepunkter for
og beskrivelser av barns læringsmuligheter,
samt hvilke betingelser og hvilken hjelp som
best fremmer læring (Egeberg, 2007). Det
kan blant annet oppnås ved å la hjelp og opp-
læring være et ledd i selve testingen, noe som
bygger begrepsmessig på at barn har en
”nære utviklingssoner” som definerer hvor
læring kan finne sted og hvilke områder opp-
læringen bør rette seg mot.

DEN NÆRE UTVIKLINGSSONEN

Dynamisk utredning har altså teoretisk
utgangspunkt i ”den nære utviklingssonen”,
som omfatter aktiviteter barn ikke mestrer
på egen hånd, men kan mestre med mer eller
mindre hjelp (Vygotsky, 1978). Vygotsky
definerer den nære utviklingssonen slik:

”It is the distance between the actual
developmental level as determined by
independent problem solving and the
level of potential development as deter-
mined through problem solving under
adult guidance or in collaboration with
more capable peers.” (1978, s. 86)
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Fordi barnet klarer oppgaven med hjelp,
betegner den nære utviklingssonen et mes-
tringsnivå som er innenfor rekkevidde for
barnet. Det innebærer at barnet forstår opp-
gaven, men ennå ikke vet hvordan den kan
løses. Det er altså løsningen den voksne skal
støtte barnet til å oppdage. 

Det er et generelt prinsipp i Vygotskys teori
om kognitiv utvikling at barn først er avheng-
ige av hjelp og støtte fra voksne (og mer kom-
petente barn). Slik hjelp og støtte blir ofte
omtalt som ”stillas”, sannsynligvis fordi
Wood, Bruner og Ross (1976) brukte en opp-
gave der mødre skulle hjelpe barna sine å lage
en bygning med klosser da de innførte begre-
pet (Tetzchner, 2009). Hjelpen som er nød-
vendig til å begynne med, kan gradvis reduse-
res til barnet mestrer oppgaven selvstendig.
Det følger at all opplæring må skje innenfor
barns nære utviklingssone, altså der de mes-
trer nye oppgaver med hjelp. Det selvstendige
utviklingsnivået viser hva slags oppgaver som
er aktuelle, den nære utviklingssonen hva
slags hjelp og veiledning et barn trenger.
Opplæring innenfor den nære utviklingsso-
nen vil si å gi barn oppgaver som har en opti-
mal forskjell mellom det de allerede mestrer,
og kravet til ny mestring. Etter hvert som barn
tilegner seg nye ferdigheter, øker også deres
selvstendige kompetanse, og den nære utvik-
lingssonen blir endret. Sonen er altså ikke sta-
tisk, men endrer seg med barnets økende
mestring og kompetanse (Tetzchner, 2001). I
perioder kan sonen øke ved at barn klarer mer
med hjelp, uten at det samtidig har ført til mer
selvstendig mestring. Dette kan det være vik-
tig å ta hensyn til når man vurderer læring og
utvikling hos barn med lærehemning og andre
som bruker lang tid på å bli selvstendige. 

Den nære utviklingssone blir ofte omtalt
som om det dreide seg om én generell utvik-
lingssone, men barn kan ha fortrinn og svak-
heter på ulike områder. Den nære utviklings-
sonen til et barn kan ligge foran andre barn
på ett område, mens sonen til andre barn lig-
ger foran på andre områder. Barn har for-
skjellige sterke og svake kunnskaps- og fer-
dighetsområder og viser også ulik utvikling
på disse områdene (Se Figur 1 neste side).

Vygotsky (1978) mener utvikling skjer
gjennom læring og at det i mange sammen-
henger er læring som styrer utviklingen. I
rommet mellom det utviklingsnivået et barn
allerede har nådd og det nivået det er på vei
mot, finnes spirer til utvikling i form av ennå
uferdige læringsprosesser. Innenfor tradisjo-
nell utredning og formidlingspedagogikk er
det barnets uavhengige oppgaveløsning som
er grunnlag for evaluering, og barnet eier
først kunnskapen når det er i stand til å
reprodusere den uten hjelp fra andre (Bråten
og Thurmann-Moe, 2002). Gjennom å intro-
dusere den nære utviklingssonen forskyver
Vygotsky tyngdepunktet i individvurdering-
er fra produkt, normer og kvantitet til pro-
sess, kriterier og kvalitet (Bråten, 2002).
Analyser av barns uavhengige intellektuelle
prestasjoner på noen oppgaver viser de men-
tale funksjonene som allerede er utviklet hos
barnet, men ifølge Vygotsky kan barns intel-
lektuelle nivå ikke utelukkende forstås ut fra
det barnet mestrer i øyeblikket. Barnets kom-
petanse må forstås ut fra to synsvinkler: På
den ene siden som en konsekvens av kogniti-
ve prosesser som allerede har funnet sted, på
den annen side ut fra det potensielle utvik-
lingsnivået som kommer fram gjennom det
barn klarer med hjelp. Man må se både det
barnet som er og det barnet som holder på å
bli (Nelson, 2007). Ifølge Vygotsky er behov
for hjelp fra andre ikke en svakhet hos bar-
net, men et tegn på at utviklingsprosessen er
i gang. Studier viser at samspill og samarbeid
med mer kompetente andre styrker mentale
ferdigheter som oppmerksomhet, hukom-
melse, resonnering, språk, kreativitet, evnen
til å reflektere over egen tenkning og evnen
til å ta andres perspektiv (Bergen og Mauer,
2000; Dias og Harris, 1990; Kavanaugh og
Engel, 1998; Newman, 1990).  

I teorien om den nære utviklingssonen ligger
også en bestemt oppfatning av opplæring.
Selvstendig læring er ikke et mål, selv om
selvstendig mental eller fysisk utprøving kan
supplere den formidlede læringen.
Undervisning skal ikke være lagt på et nivå
som barnet allerede behersker, men på et litt
høyere nivå, slik at barnet får muligheter for
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Barn A
Ulike kunnskaps- og
ferdighetsområder

Barn B

Alderstrinn I Alderstrinn II

Den nære utviklingssonen Den nære utviklingssonen

Selvstendig mestring Selvstendig mestring

Den nære utviklingssonen

Selvstendig mestring

Den nære utviklingssonen

Selvstendig mestring

1    2  3   4     5    6  7 8    9    10 11
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1    2  3   4     5    6  7 8    9    10 11

Figuren viser de nære utviklingssonene for 11 kunnskaps- og ferdighetsområder hos to
barn på to alderstrinn. Områdene har ulik «bredde» og «lengde» ved alderstrinn I, og
utviklingen forløper også noe forskjellig fram til alderstrinn II. I område 1 har både den
selvstendige mestringen og utviklingssonen (mestring med hjelp) økt fra alderstrinn 1
til alderstrinn 2 hos begge barna. I område 2 har den selvstendige mestringen økt, men
utviklingssonen er blitt tilsvarende redusert hos begge barna (de klarer like mye med
hjelp som ved alderstrinn 1). I område 4 er utviklingssonen blitt større hos barn B (bar-
net klarer mer med hjelp), uten at den selvstendige mestringen har økt. Hos barn A har
verken selvstendig mestring eller utviklingssonen økt i dette området, men det viser en
tilsvarende utvikling i område 11 som barn B gjør i område 4. Barn B viser en tilsva-
rende utvikling i område 5 som barn A gjør i område 4. Barna har altså forskjellige ster-
ke og svake kunnskaps- og ferdighetsområder, og viser også ulik utvikling mellom de
to tidspunktene (fra Tetzchner, 2001, side 198).

Figur 1



strekke seg litt og ofte vil trenge noe hjelp.
Nivået må heller ikke ligge utenfor det
området barnet har mulighet til å beherske.
Utfordringene må altså være tilpasset bar-
nets nære utviklingssone. De må ikke være
vanskeligere enn at det er mulig for barnet å
forstå oppgaven, men heller ikke så lette at
den nære utviklingssonen ikke blir endret
(Tetzchner, 2001). Når de som skal gi opplæ-
ringen, ikke har nok kunnskap om et barns
læring, læringsstil og vansker, vil de som
regel ikke finne barnets utviklingssone.
Resultatet kan bli for lette oppgaver eller
oppgaver som er meningsløse for barnet. 

DYNAMISK UTREDNING 

Målet med dynamisk utredning er å få innsikt
i lærings- og utviklingsforløpet og prosessene
som ligger til grunn. Det omfatter flere ulike
tilnærminger, blant annet ”utredning av
læringspotensial” (Budoff, 1987), ”grensetes-
ting” (Sattler, 2002) og ” testlæring” (Guthke
og  Stein, 1996). Sternberg og Grigorenko
(2002) definerer dynamisk testing som ”tes-
ting pluss et opplæringstiltak”. De fleste til-
nærmingene følger et utredningsformat med
pretest, opplæring og posttest, selv om noen
går direkte til opplæring uten pretest. De
understreker læringsprosessen framfor pro-
duktet, det vil si at fokuset er like mye på
hvordan elever nærmer seg oppgavene som på
de mentale prosessene som hindrer en mer
kompetent utførelse (Lidz, 2003, se også
www.dynamicassessment.com). Det følger
av dette at hvordan en elev profitterer på til-
tak vil være en integrert del av utredningen,
så vel som hjelpens eller opplæringens
egnethet ut fra elevens nære utviklingssone.
Dermed favner utredningen både elevens
læreevne og lærerens evne til å gi egnet hjelp
og støtte eleven ut fra hvordan eleven lærer.
Denne formen for dynamisk utredning kan
på mange måter sammenlignes med ”svar på
tiltak” (response to intervention) som net-
topp fokuserer på hvor egnet opplæringen er
for barnet, men dynamisk utredning tar kor-
tere tid enn svar på tiltak som i større grad er
en oppfølging av tiltakene (se Grikorenko,
2009: Lidz og Peña, 2009). 

Det er utviklet en del metoder og materiell
for dynamisk testing og utredning, for
eksempel The Learning Potential Assess-
ment Device (Feuerstein, Feuerstein og
Gross, 1997). Dynamisk testing omfatter
standardiserte metoder som hovedsakelig er
ment å være et mål på læringspotensial, van-
ligvis den forbedringen et barn viser fra pre-
test til posttest etter opplæring. Det klassiske
eksemplet er Guthke (1993), som fant at
endringene i skårer på Raven-testen etter
opplæring i å løse testoppgavene under stan-
dardbetingelser korrelerte betydelig høyere
med barnas skolekarakterer i matematikk enn
de tradisjonelle skårene på denne testen gjor-
de. Den vanlige, statiske skåren korrelerte
0,08 med senere karakterer i matematikk, og
0,36 med både lærervurdering og en normert
prøve i første klasse. Forskjellen i skåre før
og etter testopplæringen korrelerte 0,37 med
karakterene, 0,63 med lærervurdering og
0,61 med den normert prøven. Tilsvarende
forskjeller var det på høyere klassetrinn. 

Dynamisk utredning vil som regel også inne-
holde observasjoner, intervjuer, sjekklister og
vurderinger av ulike slag (Egenberg, 2007;
Hamers og Resing, 1993; Hansen, 2000). Den
kan også omfatte tilpasninger av tester og til-
rettelegging for det enkelte barn, noe som kan
være nødvendig for barn med sansetap og
bevegelseshemning, også når det gjelder å få
normbasert kunnskap. Dynamisk utredning
favner altså videre enn standardiserte utred-
ningsprosesser, selv om sjekklister og obser-
vasjoner også inngår i statisk utredning  (se
Schiørbeck og Stadskleiv, 2008). 

Dynamiske utredninger skiller seg fra hver-
andre ut fra hva slags opplæring eller hjelp
de gir. Selve hjelpen utrederen gir, kan vari-
ere fra standardiserte hint til at utrederen og
barnet samarbeider om å finne fram til løs-
ningen. Det er vanlig å skille mellom tilnær-
minger basert på opplæringshjelp (interven-
tionist) og samhandlingshjelp (interactio-
nist) (Lantolf og Poehner, 2004). Samhand-
lingshjelp innebærer samarbeid og dialogisk
samspill mellom barnet og utrederen. Hjel-
pen blir gitt gjennom samspill der den voks-
ne er sensitiv for barnets nære utviklingsso-
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ne. Det er et mål at barnet er den aktive, men
noen ganger må utrederen lede barnet og
hjelpe det med å komme i gang. Opp-
læringshjelp er en tydeligere forlenging av
statisk utredning, og innebærer ofte predik-
sjon av framtidige prestasjoner. Den omfat-
ter hovedsakelig standardiserte prosedyrer
for hjelp og støtte, og det er et mål å kunne
sammenligne barnets læring med læringen
til jevnaldrende eller andre det er rimelig å
sammenligne med. Det blir også brukt til å
sammenligne lærings- og utviklingsstier til
forskjellige grupper og til ulike individer i
den samme gruppen. Det innebærer at hjel-
pen som blir gitt, blir kvantifisert så langt det
er mulig (Poehner, 2008). Begrensningene
på opplæringshjelpen som blir tilbudt bar-
net, reduserer imidlertid samtidig mulighe-
tene for barn-voksen-samarbeid i barnets
nære utviklingssone. Det er derfor ikke alltid
enkelt å forene samhandlingshjelp og opplæ-
ringshjelp. 

Prosedyrene i dynamisk utredning kan også
deles inn i sandwichformat og kakeformat
(Sternberg og Grigorenko, 2002). Sandwich-
formatet ligner eksperimentell opplæring
med pretest, opplæring og posttest. Innenfor
dynamisk utredning betyr det at det er en
fase med hjelp mellom pretest og posttest,
som begge blir utført statisk. Forskjellen
mellom resultatene på pretesten og posttes-
ten er et mål på forbedring hos barnet ut fra
den hjelpen barnet fikk, og dermed på bar-
nets læringspotensial (forutsatt at hjelpen er
egnet). Når hjelpen har kakeformat, blir den
gitt når barnet står fast på oppgaver som inn-
går i selve utredningen. Kakeformatet er der-
med spesielt egnet til å utforske hva slags
problemer et barn møter i løsningen av opp-
gaver, og hvor mye hjelp det trenger for å
løse hver oppgave. 

Skillet mellom samhandlingshjelp og opplæ-
ringshjelp avspeiler seg også i skillet
mellom kliniske og forskningsorienterte til-
nærminger (Caffrey, Fuchs og Fuchs, 2008).
De forskningsorienterte tilnærmingene med
vekt på opplæringshjelp fokuserer på selve
verktøyet og bruker standardiserte prosedy-
rer for hjelp og støtte for å kunne sammen-

ligne barnegrupper. Et viktig mål har vært å
undersøke de psykometriske egenskapene
ved de verktøyene som blir brukt i dynamisk
utredning. Det har imidlertid i stor grad vært
utredning uten den endelige valideringen,
vurderingen av den praktiske nytten av infor-
masjonen fra dynamisk utredning for tilta-
kene og barnas læring og utvikling (Mash og
Hunsley, 2005). Den klinisk orienterte dyna-
miske utredningen med vekt på samspills-
hjelp springer ut fra et ønske om å gi det
enkelte barn hjelp og støtte i opplæringen
(Caffrey og flere, 2008). Ut fra en slik til-
nærming kan strenge krav til psykometriske
egenskaper være i strid med de grunnleg-
gende teoretiske ideene; en standardisert til-
nærming vil ikke klare å synliggjøre hvor-
dan man kan finne fram til hva det enkelte
barn trenger for å lære optimalt.

PREDIKSJON OG TILTAK UT FRA STATISK
OG DYNAMISK UTREDNING 

Formålet med all utredning er å få kunnskap
om barn og deres omgivelser som kan danne
grunnlag for å legge til rette opplæring og
andre tiltak best mulig for det enkelte barn.
Dynamisk utredning er teoretisk godt
begrunnet og bygger på en antakelse om at
den gir mer prosesskunnskap enn statisk
utredning, og at denne kunnskapen er nød-
vendig for å legge opplæring optimalt til
rette for det enkelte barn. Påstanden er altså
at dynamisk utredning predikerer framtidig
læring bedre og at tiltakene blir annerledes
enn ved statisk utredning alene.

I dag er det et mål at tiltak i barnehage og
skole skal være evidensbaserte. Det vil si at
de bygger på forskning, selv om det på
mange områder er uenighet om hva som skal
regnes som ”evidens” (Rawlins, 2008;
Thompson og flere, 2005). Det er derfor en
nødvendig del av kvalitetsvurderingen av
egen praksis at pp-rådgivere og andre fagfolk
jevnlig oppdaterer den forskningsbaserte
kunnskapen som de bygger sin egen praksis
på. Det er fagtidsskriftenes og forlagenes
oppgave å sørge for at alle viktige områder av
relevans for praksis blir jevnlig oppsummert. 
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For å vurdere det forskningsbaserte grunnla-
get for dynamisk utredning av barn har vi
gjennomgått nyere vitenskapelig litteratur
for å finne artikler og bokkapitler som doku-
menterer: a) at denne typen utredning predi-
kerer framtidig læring bedre enn statisk
utredning alene, og b) at tiltakene blir lagt
bedre til rette med dynamisk enn med statisk
utredning alene. 

LITTERATURSTUDIE 

Litteratursøket omfatter artikler og bokka-
pitler om dynamisk kartlegging i databasene
PsychINFO og ERIC i årene 1998–2008 .
Hovedsøkeordene var ” dynamic assess-
ment” og ” learning potential assessment”
og alle artiklene hadde disse søkeordene i tit-
telen eller sammendraget. I tillegg hadde
publikasjonene nøkkelordene ”scaffolding” ,
” remedial” , ” intervention” , ”special edu-
cation” eller ”school” . Publikasjonen skulle
handle om barn i skolealderen, det vil si

alderen fra 6 til 17 år, men også publikasjo-
ner med yngre barn ble inkludert dersom
mer enn halvparten av barna var i skolealde-
ren. (Se Tabell 1 under)

Det var totalt 46 publikasjoner, men bare åtte
publikasjoner sammenlignet prediksjoner fra
dynamisk og statisk utredning, mens ni stu-
dier brukte informasjon fra statisk og dyna-
misk utredning i planlegging av tiltak
(Tabell 1). Ti av studiene brukte kvantitative
metoder, fire brukte kvalitative, og tre bruk-
te både kvantitative og kvalitative metoder.
Det var fire kasusstudier. Fire studier ga
hjelp underveis og tolv hadde et design der
det første ble gitt en pretest, etterfulgt av en
periode med hjelp og avsluttet med en post-
test (sandwichformat). 

I en oversiktsartikkel om prediksjon av
læring basert på dynamisk utredning hevder
Caffrey og medarbeidere (2008) at dynamisk
utredning bidrar med unik varians ved pre-
diksjon av framtidige læring. To av studiene
i denne litteraturstudien antyder en slik for-
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Sammen- Bruker Kvanti- Kvali- Kasus- Hjelp Pretest-
ligner dynamisk tativ tativ studie under- hjelp-
dynamisk informa- veis Posttest
og statisk sjon i tiltak

Bosma og Resing, 2006 x x x x

Crick, 2007 x x

Donaldson og Olswang, 2007 x x x

Fabio, 2005 x x x

Greenberg, 2000 x x x x

Jepsen, 2000 x x x x

Kirkwood og flere, 2001 x x x

Landor og flere, 2007 x x x

Larsen og Nippold, 2007 x x x

Lauchlan og Elliott, 2001 x x x

Lebeer, 2005 x x x x

Lidz og Macrine, 2001 x x x

Matthews, 2002 x x x

Peña og flere, 2006 x x x

Shamir og Lazerovitz, 2007 x x x x

Tzuriel, 2000 x x x x x

Tzuriel og Kaufman, 1999 x x x

Tabell 1. Oversikt over de 17 studiene fra litteratursøket som ble inkludert.  



del. Fabio (2005) fant at endringsskårene fra
dynamisk testing med Raven predikerte hur-
tighet, nøyaktighet og skoleprestasjoner noe
bedre enn resultatene av statisk testing. De
fant imidlertid også en betydelig sammen-
heng mellom statiske og dynamiske resulta-
ter; de som skåret høyest hadde en tendens
til å øke skårene mer når de fikk opplæring,
enn de som skåret lavt. En slik sammenheng
vil være forventet hos barn med alminnelig
gode oppvekstvilkår, fordi barn med god
evne til å lære også vanligvis vil gjøre det
best på statisk testing. 

Lauchlan og Elliott (2001) fant at barn med
moderat og alvorlig lærehemning som viste
høyt læringspotensial på den dynamiske tes-
ten, hadde bedre utbytte av 15 måneder med
tilpasset kognitiv trening enn barn som viste
lavere læringspotensial. Det er likevel verdt
å legge merke til at barn i høypotensialgrup-
pen som bare fikk den opplæringen de nor-
malt fikk, gjorde det dårligere på post-testen
enn lavpotensialgruppen som fikk kognitiv
trening som var tilpasset ut fra den dynamis-
ke utredningen. Det var altså ikke slik at de
som skåret høyest på læringspotensial, alltid
viste best læring. Det understreker betyd-
ningen av opplæringen som skal følge av
utredning. Utredning av læringspotensial
kan altså være nyttig, men bare hvis opplæ-
ringen faktisk blir tilpasset til resultatene.
Elliott og Lauchlan (1997) peker også på
faren for at en lav skåre på læringspotensial
skal føre til lave forventninger til barnet i
stedet for tilpasset opplæringsstøtte. Det
samme vil gjelde ved statisk utredning. 

Litteraturstudien gir altså holdepunkter for
at dynamisk utredning kan gi unik og viktig
informasjon. Flere av forfatterne framhever
viktigheten av å benytte denne informasjo-
nen i planlegging av tiltak, men få studier
har benyttet informasjon fra utredning av
læringspotensial til planlegging av tiltak i
skolen. Ingen studier dokumenterer at infor-
masjon fra dynamisk utredning faktisk gjør
en forskjell for tiltakene. Det er prediksjon
uten tiltak. Det mangler altså evidens for at
informasjon fra dynamisk testing gir andre
tiltak enn statisk utredning alene for skole-
barn, noe også Grikorenko (2009) peker på. 

UTREDNING AV SPESIELLE GRUPPER 
AV BARN 

For barn som har alminnelige oppvekstvilkår
og følger et typisk utviklingsforløp, vil sta-
tisk og dynamisk utredning sannsynligvis
vise stort sammenfall. De generelle rådene
om tiltak som vanligvis lar seg utlede av sta-
tisk utredning, vil også sannsynligvis føre til
at skolen legger til rette egnede tiltak. Det er
derfor en rimelig antakelse at det er for barn
som har uvanlige oppvekstvilkår eller av
andre grunner følger lite forutsigbare utvik-
lingsstier, at dynamisk utredning har sin
beste anvendelse. For eksempel er det større
forskjeller mellom barn med lærehemning
eller barn med autismespekterforstyrrelser
enn mellom barn flest, testerprosedyrer og
normer er lite tilpasset denne gruppen og
resultatene har begrenset nytte. Det betyr at
man har behov for informasjon om individet
og individets læring som statisk utredning
ikke alltid kan gi.  

Det er generelt en større andel av barna med
minoritetsspråklig bakgrunn som får spesial-
undervisning (Bedora og Peña, 2008;
Egeberg, 2007). Det kan ha sammenheng
med kvaliteten på utredningsarbeidet, at
svake resultater blir tatt som uttrykk for
lærevansker (Egeberg, 2007). Samtidig kan
vansker identifisert gjennom utredning bli
underkjent fordi man antar at utredningen
ikke avdekker reelle problemer. I slike
sammenhenger kan dynamisk utredning
være en hjelp til å differensiere vanskene
som er identifisert ved statiske tester (Peña
og flere, 2006: Kirkwood og flere, 2001).
For eksempel fant Tzuriel og Kaufman
(1999) at en gruppe barn i Israel med etio-
pisk bakgrunn hadde et læringspotensial
som de statiske testene ikke klarte å synlig-
gjøre. De sammenlignet 23 førsteklassinger
som var født i Israel med 29 førsteklassinger
som var kommet til Israel fra Etiopia. De
brukte Raven Colored Progressive Matrices
i den statiske testingen og Childrens
Analogical Thinking Modifiability Test
(CATM) og Children’s Inferential Thinking
Modifiability Test (CITM) i den dynamiske
testingen. På alle testene fikk barna som var
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født i Israel, bedre resultater enn barna som
var kommet fra Etiopia. Resultatene viste
imidlertid at barna fra Etiopia viste mye stør-
re forbedring fra pretest til posttest på de
dynamiske testene enn barna som var født i
Israel. På CATM økte barna som var født i
Israel fra 8,65 til 13,89, mens de etiopiske
barna økte fra 5,10 til 11,52. På CITM hadde
de etiopiske barna en dramatisk økning fra
0,7 til 9,0, mens barna som var født i Israel,
økte fra 10,2 til 12,0. Med egnet hjelp tok de
igjen mye av forspranget til barna som var
født i Israel. Det var altså manglende rele-
vant erfaring som gjorde at de etiopiske
barna skåret lavt, noe den dynamiske tes-
tingen med hjelp bidro til å avdekke. Dersom
man utelukkende hadde lagt statisk testing
til grunn, kunne resultatet i stedet blitt lite
tilpasset opplæring. 

Peña og medarbeidere (2006) fant at dyna-
misk utredning med Improving Children´s
Narrative Abilities differensierte mellom
barn med normal språkutvikling og barn
med språkvansker. Den dynamiske utred-
ningen foregikk i tre faser: En pretestfase
der barna laget en historie fra en billedbok
uten tekst, en opplæringsfase som fokuserte
på de aspektene ved historiefortelling som
hvert barn hadde vansker med, og en post-
testfase der barna skulle lage en historie fra
en annen billedbok. Resultatene fra studien
viser at barna med språkvansker hadde en
signifikant lavere endringsskåre enn de nor-
malt utviklede barna. De normalt utviklede
barna som fikk opplæring, viste også en sig-
nifikant større endring fra pretest til posttest
enn en kontrollgruppe som ikke fikk opplæ-
ring. Pretestskårene og posttestskårene for-
ble ganske stabile for kontrollgruppen som
ikke fikk opplæring. 

I den andre enden av evnespekteret har Lidz
og Macrine (2001) og Matthews (2002)
benyttet dynamisk utredning til å identifi-
sere minoritetsspråklige barn til et undervis-
ningsprogram for begavede barn. De fant at
den dynamiske kartleggingen identifiserte
elever som ikke ble identifisert ved tradisjo-
nell statisk testing med vekt på hva elevene
hadde lært, men hadde et potensial for å

gjøre det faglig bra på skolen. Det er imid-
lertid ikke vist at disse elevene faktisk gjor-
de det godt i klassen for begavede barn.
Resultatene kan skyldes at den dynamiske
kartleggingen hadde lavere krav til studen-
tene, ikke at utredningen bidro med ny infor-
masjon utover den statiske testingen.

PILOTSTUDIE

En måte å sammenligne tiltak basert på infor-
masjon fra statisk og dynamisk utredning er å
lage rapporter fra tradisjonell statisk utred-
ning alene og rapporter basert på både statisk
og dynamisk utredning. Denne metoden
prøvde vi ut i samarbeid med Torshov kom-
petansesenter. Fire foreldrepar til barn i alde-
ren 9-12 år ble forespurt og samtykket til å ta
del i studien. Barna ble først utredet med tra-
disjonell statisk testing, deretter ble utred-
ningen supplert med to dynamiske metoder:
Improving Children’s Narrative Abilities
(Miller, Gillam og Peña, 2001) og Språk 6-16
Dynamisk (Ottem og Frost, 2005). Begge er
spesielt rettet mot språklige ferdigheter. Det
ble så utarbeidet to rapporter for hvert barn,
én basert på den statiske utredningen og én
basert på både statisk og dynamisk utredning.
Hver av rapportene ble lest av to erfarne pp-
rådgivere som ble fortalt at studien handlet
om utredning og tiltak, men ikke at de dreide
seg om en sammenligning av dynamisk og
statisk utredning. Hver pp-rådgiver fikk bare
én type rapporter, enten basert på ren statisk
utredning eller på både statisk og dynamisk
utredning. 

Det viste seg at det var små forskjeller
mellom forslagene til tiltak. Begge gruppene
nevnte omtrent 80 tiltak. PP-rådgiverne med
statisk informasjon nevnte noe oftere assis-
tent, dagliglivsferdigheter, viktigheten av at
opplæringen er nyttig og tilrettelagt studietek-
nikk. PP-rådgiverne med dynamisk informa-
sjon inkluderte noe oftere begrepstrening,
behovet for ekstra tid og tekniske hjelpemid-
ler, og nevnte også noe oftere selvfølelse, støt-
te og oppmuntring. Selv om denne studien er
liten, tyder resultatene likevel på at dette er en
farbar vei, både i forskning og praktisk
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arbeid. Det kan være nyttig nettopp å
sammenholde informasjonen fra statisk og
dynamisk utredning når man utarbeider og
drøfter den videre opplæringen. Samtidig må
det understrekes at pp-rådgiverne i denne stu-
dien ikke hadde spesiell erfaring med å tolke
dynamiske utredninger, og mange forfattere
har pekt på problemene med å formidle og
tolke dynamisk informasjon i rapporter
(Greenberg, 2000; Haywood og Lidz, 2007). 

KASUSBESKRIVELSER OG 
LÆRINGSPROSESSEN

Kasusstudier er viktige for å vise variasjonen
i utviklingsløp og læringstiler, og de kan gi
nyttig informasjon om hva slags strategier
det kan være aktuelt å bruke for barn med
bestemte egenskaper (se Robson, 2002; Yin,
2008). Kjernen i dynamisk kartlegging er
nettopp samspillet i testsituasjonen og
muligheten for å observere hvilken nytte
barnet har av den hjelpen som blir gitt. Det
er derfor i kasusstudiene at nytten av dyna-
misk utredning for planlegging av tiltak
kommer tydeligst fram. Den dynamiske
utredningen er en prosess i seg selv som gir
innsikt i barns læremåter og deres affektive
og motivasjonelle behov. Gjennom dyna-
misk utredning får utrederen etablert en rela-
sjon med barnet, kan gi rask tilbakemelding
og tilby barnet hjelp når det gjør feil
(Greenberg, 2000; Jebsen, 2000). 

Greenberg (2000) beskriver en 13 år gammel
gutt som hadde fått hjerneslag. Før slaget
hadde han gode kognitive ferdigheter og ble
ansett som en begavet gutt. Etter flere måne-
der med trening og rehabilitering fungerte
gutten fremdeles betydelig lavere enn før han
fikk slag. Han hadde sterkt svekket syn og
kunne ikke gå eller benytte høyre arm.
Språket var kraftig redusert og statisk testing
av språkforståelse resulterte i lave skårer. Det
ble derfor antatt at hans kognitive fungering
var sterkt begrenset. Den dynamiske kartleg-
gingen varte i ti timer (fordelt over fem gang-
er) og foregikk over en periode på 33 dager.
Greenberg brukte deloppgaver fra The
Learning Potential Assessment Device,

deloppgaver fra Peabody Individualized
Achievement Test, Mann-Suiter Develop-
mental Screening Device og Mann-Suiter
Developmental Arithmetic Inventory. Resul-
tatene ble brukt til å lage en læringsprofil for
kognitiv, språklig og affektiv fungering, og
etter opplæringen viste gutten bedrede ferdig-
heter på alle de tre områdene. Like viktig var
imidlertid informasjonen om selve lærings-
prosessen, om hva gutten klarte på egen hånd
og med hjelp, og hvilken hjelp han hadde best
utbytte av. Ifølge Greenberg hadde den dyna-
miske utredningen avgjørende betydning for
hvilke tiltak som ble utarbeidet for gutten. 

Jepsen (2000) fulgte en 17 år gammel gutt
med store lærevansker. Han brukte en rekke
standardiserte tester og dynamisk utredning,
og et design med pretest, opplæring og post-
test, og gutten forbedret skårene på den
dynamiske utredningen betydelig. Den dy-
namiske utredningen ga unik informasjon
som særlig hjalp Jepsen å utnytte guttens
sterke områder. Den ga innsikt i hvordan
man kunne fremme hans kognitive styrker
og kompensere for hans svakheter i læring-
en. Tiltakene som ble satt i verk, bygget net-
topp på denne informasjonen, og førte til
bedre tiltak for ham. Jepsen understreker
særlig viktigheten av at han registrerte den
nytten gutten hadde av hjelpen og den opp-
læringen som ble gitt underveis. 

Dynamiske utredninger omfatter som regel
mye unik informasjon om enkeltindividet og
dets spesielle situasjon. Det kan være uklart
hvilke deler av opplæringen og tilpasningen
som er et resultat av kunnskap om lærings-
potensial eller læringsstil, og hvilke deler
som er resultat av kunnskap om evner og fer-
digheter fra statisk utredning. I kasusbeskri-
velsene blir dette ytterligere vanskeliggjort
ved at utredningene ikke alltid blir gjennom-
ført i samsvar med manualen. For eksempel
fulgte Greenberg (2000) ikke prosedyrene
for administrasjon av testmaterialet; hennes
tilnærming var mer likt et åpent intervju.
Åpne intervjuer kan være nyttige, men da er
det ikke lenger en utredning av læringspo-
tensial, men heller en detaljert beskrivelse av
evner, opplæring, hjelp og ferdigheter.
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DISKUSJON  

Dynamisk utredning i vid forstand er blitt et
vanlig supplement til tradisjonell, statisk
utredning. Teoretisk er det gode argumenter
for å inkludere dynamiske strategier i utred-
ninger av barn, både dynamisk testing av
læringspotensial og mer prosessorienterte
observasjoner av læringsstil. Den praksis
som avspeiler seg i litteraturen tyder på at
det i hovedsak er kvalitative observasjoner
og sjelden systematisk testing av læringspo-
tensial. I faglitteraturen fra 1998 til 2008 var
det 17 studier som så på forholdet mellom
dynamisk utredning og tiltak. Det kan nok
være forsiktige holdepunkter for bruken av
dynamisk utredning på noen områder, men
de gir lite håndfast evidens for at informa-
sjon fra dynamisk utredning faktisk gjør en
forskjell for tiltak i skolen. Observasjoner
inngår jo også i ordinær utredning basert  på
statisk testing. Det finnes enkelte kasusbe-
skrivelser som hevder at informasjon fra
dynamisk utredning var avgjørende for de
tiltakene som ble lagt til rette for elevene,
men heller ikke disse kan på en rimelig måte
dokumentere at det var denne informasjonen
som gjorde forskjellen. 

Likevel kan resultatene fra litteraturstudien
og pilotstudien sies å gi en forsiktig støtte til
antakelsen om at dynamisk utredning vil
kunne bidra med annen informasjon enn sta-
tisk testing på noen områder. Dynamisk
utredning kan være spesielt nyttig på føl-
gende områder:

- Når barn skårer lavt på standardiserte tester
og det ikke er samsvar med andre kilder.

- Når prestasjonene ser ut til å være lave på
grunn av lærehemning, lærevansker,
emosjonelle vansker, personlighetsfostyr-
relser og lav motivasjon.

- Når barn har problemer med språket.

- Når barn kommer fra en annen kultur.

- Når målet ikke først og fremst er å kate-
gorisere evnenivå, men å legge til rette
egnet opplæring. 

Statisk testing fører alltid med seg antakelser
om barns læringsprosess, men disse anta-
kelsene kan være feil for barnet som blir utre-
det. Dynamisk utredning kan i slike situasjo-
ner være en hjelp til å korrigere og presisere
de antakelsene som den statiske testingen
fører med seg. I litteraturstudien var sammen-
hengen mellom dynamisk utredning og tiltak
tydeligst i kasusstudiene, der informasjonen
fra utredningen ble bearbeidet videre ut i opp-
læringsstøtte for det enkelte barn. 

Det fører med seg utfordringer å sette
strenge psykometriske krav til testingen. Det
kan komme i motsetning til nødvendig flek-
sibilitet til å følge barnet i øyeblikket. Ut fra
Vygotsky kan dynamikken i utviklingen
bare forstås gjennom de endringene som
samspillet og den produktive påvirkningen
fra andre mennesker fører med seg.
Dynamisk utredning med samspillshjelp pri-
oriterer derfor forståelsen og læringsproses-
sene til det enkelte individ framfor de psyko-
metriske egenskapene. Ifølge van der Aal-
svoort og Lidz (2002) er det viktigst å foreta
grundige analyser av samspillet mellom
utrederen og barnet. Det omfatter en nøye
dokumentasjon og tolkning av barnets delta-
kelse. Haywood og Lidz (2007) mener det
ikke er mulig å skille mellom kartlegging og
hjelp: Hjelpen er kartleggingen og kartleg-
gingen er hjelpen. Gruppestudier kan gi
hypoteser om hva som kan fungere for noen
individer, men i forskning på den spesifikke
støtten og tiltakene enkeltbarn kan trenge, er
det kasusstudier som egner seg best. Det gjør
det imidlertid vanskelig å dokumentere at
den dynamiske utredningen påvirker tilta-
kene og eventuelt gjør en forskjell. Det for-
drer et større antall kasusbeskrivelser med
meningsfulle og reliable observasjoner. 

En annen utfordring som blir synliggjort i
kasusstudiene, er at tiltakene som ble fore-
slått, ofte var vanskelige å få gjennomført i
praksis. Greenberg (2000) forteller at hun
fungerte som en innleid konsulent og at
planleggingen av tiltakene ble gjort uav-
hengig av det teamet som hadde ansvaret for
gutten. Det var frustrerende for henne å utfø-
re en omfattende utredning som likevel ikke
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ble benyttet i den videre tilretteleggingen.
Det synes å kreve et tett tverrfaglig samar-
beid å få maksimalt utbytte av en dynamisk
utredning. Vanskelighetene kan ha sammen-
heng med at tenkningen bak tiltakene er
uvant for dem som arbeider med barnet,  og
det er først når de har gjennomført dem at de
ser effekten av tiltakene for barnet. 

For å kunne planlegge opplæringsstøtte for
et barn må man ha kunnskap om læringspro-
sessen til barnet, om hva barnet kan med
hjelp, hva det holder på å kunne og hvordan
det gjør seg nytte av ulike former for hjelp.
En av utfordringene består i at utrederen skal
gi nødvendig hjelp, ikke for mye og ikke for
lite (Haywood og Lidz, 2007). Ulike utre-
dere kan imidlertid oppfatte et barns hand-
linger og behov for hjelp forskjellig. Det
subjektive i samspillet kan gjøre at dynamisk
utredning er mer avhengig av utrederens
evne til å avgrense hjelpen til akkurat det
barnet trenger, det vil si til barnets nære
utviklingssone. Behovet for fleksibilitet og
tilpasning av hjelpen til barnet er en vesent-
lig utfordring i dynamisk utredning (Hay-
wood og Lidz, 2007), som også gjenspeiles i
artiklene i litteraturstudien, der det ofte var
vanskelig å avgjøre om endringene i barnas
utførelse i de enkelte studiene reflekterte
sann informasjon om barnet, eller bare
endringer i testformatet. 

Hubert og Wallander (1988) peker på tre
hovedpunkter i valg av utredningsverktøy,
praktiske hensyn, psykometriske hensyn og
mål for utredning. Når målet for utredningen
er å avklare et barns vansker og pedagogiske
behov, og hvordan ulike former for hjelp og
støtte kan bringe barnets læring framover, er
det holdepunkter for at dynamisk kartleg-
ging kan være et viktig supplement til statisk
utredning. Når hovedmålet med en klinisk
orientert dynamisk utredning er å fremme og
støtte kognitive prosesser i opplæringssitua-
sjonen, er det mulig å dempe de psykome-
triske kravene, forutsatt at utrederen har til-
strekkelig kunnskap og erfaring om lærings-
prosesser og utredning. For å kunne utarbei-
de tiltak av høy kvalitet er det nødvendig at
teori og teknikker for utredning baserer seg

på forskning. Forskningen har fokusert mest
på de psykometriske egenskapene ved tes-
tene, og mindre på hvilken slags informasjon
man trenger for å anvende dynamisk utred-
ning i praksis (Mash og Hunsley, 2005). Det
trengs også dokumentasjon av at læringsre-
sultatene faktisk blir bedre for barna. Det
fordrer at alle de som arbeider med barnet,
forstår det teoretiske grunnlaget og hva den
dynamiske utredningen kan gi. Det gjelder
selvfølgelig like mye for tradisjonell statisk
utredning, også ved slik utredning blir resul-
tatene ofte ikke fulgt opp i praksis.

Det er en utfordring for dynamisk utred-
ningsarbeid å sikre at informasjonen er verdt
de faglige investeringene som trengs for å få
informasjonen, og at den blir brukt på en slik
måte at det resulterer i læringsmessige for-
deler for barnet. For å møte denne utfor-
dringen er det behov for studier som fokuse-
rer på tiltakene som følger av ulike utred-
ninger, og som dokumenterer at læringsre-
sultatene for barna faktisk blir bedre. Vi vil i
denne sammenhengen også oppfordre leser-
ne av Skolepsykologi å skrive om sine erfa-
ringer med dynamisk utredning.
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