
Generalforsamling i Børneneuropsykologisk selskab 

Dato: 20. januar 2017 

Sted:   
Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Skovagervej 2, 8240 Risskov, indgang 67, Den gamle 
festsal. 

Program: 

9:30 – 10:00: Kaffe og brød 

10.00 - 11.30: Generalforsamling med valg 

11:30 – 12:00: Frokost 

12.00 – 15.00: Fagligt oplæg:  Nye veje i den psykologiske undersøgelse: Om dynamisk assessment 

og interaktiv testning, - Inspiration for børneneuropsykologer til at udvide deres test- og 

rådgivningskompetencer  
Ved privat praktiserende psykolog Jens Wilbrandt, www.neuroguide.dk , se vedhæftede beskrivelse 

Dagen er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til traktementet.  

Tilmelding til Mette Hennelund på mail: mette@hennelund.dk  - senest 13. januar 2017 

http://www.neuroguide.dk/
mailto:mette@hennelund.dk


Danmark: www.elpis.dk 

 

 
 

Nye veje i den psykologiske undersøgelse: Om dynamisk assessment og interaktiv testning 
- Inspiration for børneneuropsykologer til at udvide deres test- og rådgivningskompetencer 

Psykologisk testning udgør en central metode i det børneneuropsykologiske felt. Hidtil har vores primære 

neuropsykologiske testredskaber baseret sig på at afdække børns og unges aktuelle præstationsniveau - 

resultatet af deres udvikling og læring indtil nu. Men der eksisterer faktisk velafprøvede og 

veldokumenterede metoder til systematisk og kvalificeret at afdække barnets/den unges fremadrettede 

kognitive modificerbarhed - dets læringspotentiale. Metoden hedder Dynamisk Assessment. Udover at 

fokusere på de latente potentialer frem for de manifeste udviklede færdigheder, så giver det dynamiske 

undersøgelsesforløb også konkrete erfaringer med interventionsprocesser med barnet/den unge, som 

muliggør en mere specifik og målrettet rådgivning, end man typisk kan give ud fra mere klassisk psykologisk 

testning. 

Dynamisk Assessment bygger på en række testredskaber, principper for undersøgelsesproces, interaktion 

og fortolkningsmåde som adskiller sig fra normbaseret testning på en række områder. Tilgangen bygger på 

nyere forståelser af neuroplasticitet og betydningen af metakognitive strategier for læring og kognitiv 

udvikling og Vygotski´s forståelse af zonen for nærmeste udvikling. På dette forståelsesmæssige fundament 

er der internationalt siden 1970-erne udviklet og forsket i en langt mere dynamisk og interaktiv testpraksis 

end den dominerende normbaserede testning. 

Kom og hør nærmere om denne supplerende og komplementerende tilgang til psykologisk testning: 

 Bliv præsenteret for teorien bag, metoden og principperne i dynamisk assessment 

 Se eksempler på dynamiske assessment-materialer og video-eksempler af testning 

 Få bud på hvornår dynamisk assessment kan være et værdifuldt supplement og/eller 

alternativ til normbaseret testning 

 Hør nærmere om hvordan man kan komme videre med dynamisk assessment 

 Hør kortfattet lidt om den underliggende psykometri og forsknings-aspekter, herunder: 

o hvorfor økologisk validitet (et aspekt af ekstern validitet) er meget høj 

o hvorfor prædiktiv validitet er højere end ved almindelig IQ-testning for visse 

målgrupper 

o hvorfor deltests bevidst er konstrueret med henblik på at opnå lav test-retest-

reliabilitet og lav diskriminant validitet 

Se i øvrigt nærmere på dansk hjemmeside som præsenterer dynamisk assessment og kursusmuligheder i 

Danmark: www.elpis.dk 

 

Neuroguide.dk 

v/ psykolog Jens Wilbrandt 

Knarrebjergvej 9 

5762 Vester Skerninge 

 

 specialkonsulenten@gmail.com 

  22 32 44 01 

 

 

kurser – workshops - foredrag - supervision 

samtaler – træning – assessment - rådgivning 

Neuroguide.dk v/psykolog Jens Wilbrandt 

http://www.elpis.dk/
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