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Yngvild og Aktiv Læring
del 1
Jeg er mamma til en jente på 16 år som har svært 
langsom utvikling. Hun heter Yngvild. Hun er 
multifunksjonshemmet.

Jeg er mamma til en jente på 16 år som har svært lang-
som utvikling. Hun heter Yngvild. Hun er multifunksjons- 
hemmet.  Det har vært en slitsom reise for å gi henne de 
beste muligheter, men også morsomt og lærerikt. Det er 
mye jeg skulle ønske jeg hadde visst fra begynnelsen av, 
og som jeg forundrer meg over at ingen fortalte meg. 
Man tror jo at man kommer i kontakt med profesjonelle 
når man etter hvert stifter bekjentskap med hjelpeappa-
ratet. Det tror jeg ikke lenger. Man er dessverre nødt til å 
opparbeide seg egen kunnskap, og presse på for å få hjelp. 
Ikke bare må man lære seg pedagogikk, man må lære seg 
hvilke rettigheter man har og hvordan man skal skaffe  
barnet det det har rett til. 

Det jeg vet 100% sikkert nå, er at det har vært best for 
Yngvild at jeg fulgte min egen nese, og ikke stolte på  
spesialpedagogikken. Det har vært en kamp å få til til- 
passet undervisning. Man må stille krav, og kunne kjempe 
for disse kravene. Det er også grunnleggende viktig å vite 
hva man skal kreve. Jeg tror at det er lurt for foreldre å sette 
seg inn i hva som er riktig prioritering for å få til en bra 
opplæring. 

Men historien startet ikke ved skolestart, den startet lenge 
før. Yngvild ble født i desember 1996, og var tilsynelatende 
normal da hun ble født. Hun hadde hodekontroll, sterk 
rygg og blikkontakt. 

Ved 3-månederskontrollen var ikke alt like bra. Hun var 
blitt hypoton, sov bare, og hadde mistet styrken i rygg og 
nakke, og hun var blitt blind. Jeg fikk beskjed om å vente 
og se, og å ikke slite meg ut. Jeg ville jo gjerne gjøre noe 
for Yngvild, men det var ingenting å gjøre. Jeg fikk ikke 
kontakt med henne, og hun kunne ingenting, bare sov. 
Det er veldig trist å tenke tilbake på dette. Jeg ønsket at 
hun skulle dø. Det gikk heldigvis over da jeg skjønte at 
jeg kunne klare det, selv om jeg ikke visste hvor alene jeg 
skulle bli om dette. 

Hadde jeg visst det jeg vet i dag, kunne jeg gitt henne et 
langt bedre utgangspunkt. 

Om Yngvild 
Jeg skriver nå om mitt barn, og mange vil si at det er enkelt 
for deg å si hvordan det skal gjøres, ditt barn lærer, mitt 
gjør det ikke. Men det har ikke alltid vært slik, og hun lærer 
utrolig sakte i forhold til andre utviklingshemmede barn på 
grunn av den altomfattende hjerneskaden hun har. Men 
hun lærer! Og hun er blid og glad, og tar egne iniativ til 
det hun ønsker å gjøre. Hun beveger seg fra rom til rom, 
åpner dører, og gjør seg forstått selv om hun ikke kan si 
«mamma» engang. Hun er ikke selvstimulerende eller  
stereotyp, slik mange er, og hun kommuniserer på en måte 
alle forstår. Vi trenger ikke å «overfortolke» slik det ellers er 
vanlig i denne «bransjen». I realiteten ligger hun en del 
lavere enn de fleste, men man tror hun ligger høyere fordi 
hun ikke er psykisk syk. Hun har likevel tapt vel 10 år på 
feilslått pedagogikk, og fortsetter å tape på grunn av dette. 

Om pedagogikk i skole og barnehage i dag 
Jeg vet i dag at alle barn kan lære, at de lærer på samme 
måte, men at man må begynne på riktig sted. For å oppnå 
et mål, må du vite hvor du skal, og hvor du starter. Man 
bygger sten for sten, begynner med det grunnleggende, 
og lærer nye ting som bygger på dette. Du går ikke direkte 
fra ungdomsskolen til universitetet, men tar videregående 
skole for å være i stand til å nyttiggjøre deg undervis- 
ningen på universitetet. Det synes opplagt, men det rare er 
at det er andre regler som gjelder i spesialpedagogikken. 
Man er enig i teorien, men så gjelder det liksom ikke likevel. 

For barn som lærer langsomt må vi starte på et helt grunn-
leggende nivå, veldig lavt. Men vi er så vant til at barn 
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lærer det grunnleggende av seg selv og at det går raskt, 
at vi aner ikke hva vi skal gjøre med et barn som ligger 
veldig lavt i utvikling og tilsynelatende ikke lærer. Heller 
ikke spesialpedagogikken, med kompetansesenter, PPT og 
spesialpedagoger, vet hva de skal gjøre for denne gruppen 
elever. Det er mye vente og se, og det virker ikke som de 
egentlig tror at det er mulig å optimalisere barnets lære-
muligheter. 

Det er få barn som er multifunksjonshemmet, og hver 
enkelt pedagog har kanskje ikke erfaring med slike barn, 
og langt mindre kunnskap. Først og fremst slurves det med 
kartleggingen, og man vet ikke hvordan man skal få barnet 
til å lære selv. Det er likevel den eneste mulighet. Hvis jeg 
skal lære noe, må jeg gjøre det selv, ingen andre kan gjøre 
det for meg. Slik er det også med barn. Dernest forsøker 
man å ta snarveier, noe som medfører at utviklingen stop-
per opp. Det viktigste synes å være at den voksne føler at 
han/hun oppnår resultater, og man har ikke tålmodighet 
til å la barnet lære. Man trekker ut noen tilfeldige enkelt-
ferdigheter, enkle å ”måle” men gjerne helt meningsløse 
for barnet, som barnet skal trene på. Alt dette for at den 
voksne skal føle seg flink. Dette er svært subtilt, og man vil 
nødig innrømme for seg selv at det er slik, men det finnes 
ingen annen forklaring. Helt typisk vil man være nødt til 
å opprettholde ”trykket” (tvangen) for at barnet skal gjøre 
som man vil. Og over sommerferien er ”kunnskapen” glemt. 

Kanskje er det slik at vi i den tradisjonelle spesial- 
pedagogikken ødelegger den læringsmuligheten barnet i 
utgangspunktet har, i stedet for å legge til rette for læring? 
Barnehage- og skoledagen føles meningsløs for barnet 
siden det må tilpasse seg den voksne og ikke motsatt.  
Barnet forsøker å beskytte seg ved å trekke seg vekk fra 
denne verden, og er ikke mentalt til stede. Stereotypi og 
selvstimulering tiltar. Læringen stopper opp, men det vil 
man ikke innrømme. Man definerer gjerne manglende 
tilbakegang som framgang, og ofte også overser man til-
bakegang. 

«Utviklingshemmede trekk» kan være psykisk 
sykdom 
Mange multifunksjonshemmede barn, som i realiteten 
er mye mer forskjellig enn alle andre mennesker, er på 
mystisk vis veldig like likevel. Jeg tror årsaken er at de blir 
psykisk syke som reaksjon på et vanskelig liv. Overgangen 
er så gradvis at vi ikke ser det. Heldigvis fotograferer og 
filmer vi mye mer nå enn tidligere, så hvis man er seg det 
bevisst, kan man lettere se det. Jeg mener filmen ”Jenta 
fra Oz” viser en slik gradvis overgang. I tillegg har HVPU-
reformen medført at det er vanligere at barna bor hjemme, 
slik at det er noen som ser dem over lang tid. Min Yngvild 
har vært psykisk syk, med stereotypi, «mumieansikt» og 

ikke-kommunikasjon. Jeg har sett mange slike barn. Det 
har vært flere år med riktig pedagogikk for å få Yngvild ut 
av dette, og så etter hvert gjøre henne i stand til å lære. 
Men mye er tapt om man kommer så langt, det beste er 
å gjøre de riktige tingene fra starten av. Poenget er ikke å 
oppnå så høye mål at man får et «normalt» barn, men å gi 
barnet muligheten til å lære, siden det da blir både gladere 
og friskere. For barn som Yngvild er det vanlig med stereo-
typi, selvstimulering, sære personlighetstrekk, skjev rygg, 
med mer. Du ser det ikke mens barnet enda er lite, men 
det kommer etter hvert. Det må du forhindre! 

Yngvilds vei til læring 
Jeg har hatt en del flaks, og kanskje også forstand, fordi 
jeg har gjort mye riktig. Yngvild var i en negativ utvikling, 
men denne utviklingen har snudd mot en positiv utvikling. 
Årsaken til at Yngvild har snudd den negative utviklingen 
hun hadde og har begynt å lære igjen, er at vi har benyttet 
oss av en pedagogikk som heter Aktiv Læring. Det er en 
filosofi og et opplæringssystem som krever en egen artik-
kel, og det er ikke min hensikt å gjøre det her. Det er ikke så 
viktig hva pedagogikken heter, så lenge den er i samsvarer 
med norsk opplæringslov og læreplaner, og at man skjøn-
ner hvilke utfordringer barn med langsom læringstakt 
har. Et ferdig rammeverk og et opplæringssystem gjør 
det imidlertid enklere å få til opplæringen. Det er selvsagt 
ikke likegyldig hvilken teori man bygger på. Aktiv læring 
er ikke et system eller ett opplegg man følger slavisk, men 
et rammeverk for tilpasset opplæring der man kartlegger 
barnet og tilrettelegger miljøet rundt barnet, slik at barnet 
får utfordringer som passer. 

Små nyfødte barn har en del bevegelsesmønster som 
hjelper dem i utviklingen videre. Hvis de ikke får mulighet 
til å fortsette å bevege seg, ganske raskt, «glemmer» de 
hvordan de skal bevege seg. Barn med handikap kan ha 
forskjellige utfordringer som gjør at de ”glemmer”. Dette 
skjedde med min Yngvild også. 
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Først og fremst har jeg fått Yngvild i bevegelse igjen. At 
Yngvild fortsatte å være i bevegelse skjedde blant annet 
fordi min mor hadde tatt videreutdanning i spesial- 
pedagogikk, og hadde en bok skrevet av nylig avdøde Dr. 
Lilli Nielsen. Den boken sådde en spire i meg, selv om jeg 
ikke var det bevisst i det traumet som jeg levde i da. Jeg 
traff siden cand. polit Astrid Årdal på et kurs i Aktiv Læring 
da Yngvild var 8 år, og begynte å få litt veiledning hos 
henne året etter. Det gikk likevel veldig gradvis for både 
meg og skolen å bygge opp kompetanse på Aktiv Læring, 
og lang tid å komme ordentlig i gang. Det var dessverre 
ikke skolen som sådan som drev dette fram. 

Jeg benyttet tidligere «Doman-sklia». Se artikkel i ”Glade 
Barn” fra november 2008. Den kan fås ved henvendelse 
til meg. I dag ville jeg brukt «Støttebenken» som er et 
Aktiv Læring-hjelpemiddel. I prinsippet er støttebenken 
en planke av tilpasset bredde i riktig høyde som barnet 
legges på tvers av, som gjør at barnet kan bevege armer 
og bein fritt. Et barn uten hodekontroll vil løfte hodet opp 
og gradvis oppøve seg styrke i nakken. Etter hvert vil det 
føre armene i midtstilling, noe som er viktig for den videre 
utvikling. 

Det er nødvendig at barnet får attraktive objekter som gjør 
at det ønsker å bevege seg. Dette må gjøres gradvis. Uten 
dette er og blir barnet passivt, og er ikke i stand til å lære. 
Små barn lærer gjennom å manipulere omgivelsene sine 
ved å bruke kroppen sin, og gjentar disse handlingene 
inntil det skjønner hvordan tingene henger sammen. Å 
sette barn i en stol og å gi dem en iPad som de håndterer 
kan virke imponerende, men de mister viktig kunnskap 
om sine omgivelser som de trenger å bygge på når de skal 
lære mer. 

Hvis jeg hadde fått et barn som lærer ekstremt sakte 
ville jeg også satt barnet opp i «Hopsadrakten», et Aktiv 
Læringhjelpemiddel, som holder barnet i oppreist stilling 
og gir mulighet til å bevege hender og føtter uavhengig 
av hverandre. Etter hvert kan barnet ta full vektbæring 
på føttene og kanskje gradvis stå og gå selvstendig. Like  
viktig som Hopsadrakten er det å tilrettelegge miljøet rundt  
barnet, tilpasset barnets utviklingsnivå og interesser. 

Ved bruk av Hopsadrakten lærer barnet balanse, opp-
arbeider styrke og lærer å ta egne iniativ. Hopsa- 
drakten har vist seg å virke. Det er mange barn som ikke har  
kunnet gå, men som har lært seg å gå i 15-års-alderen. 
Tradisjonell opplæring har ikke kunnet vise til slike resul-
tater. Lilli Nielsen har jo en meget vitenskapelig tilnærming 
til dette, og hun sier også at om det ikke virker (at barnet 
ikke lærer) er det ikke barnet det er noe feil med, men din 
tilrettelegging. 

Da Yngvild begynte i en spesialbarnehage kunne hun rive i 
gresset, og da hun sluttet i samme barnehage to år senere 
for å begynne i grunnskolen, kunne hun det samme, og 
ikke særlig mye mer. Dette var uventet, i og med at Yngvild 
hadde så positiv utvikling før hun begynte i denne barne-
hagen, og vi forventet veldig at det skulle gå enda raskere 
framover. I tillegg var hun nå begynt å bli «rar» og passiv, 
og jeg hadde ikke kontakt med henne lenger. Utviklingen 
var negativ. Jeg hadde glemt hvordan hun var, inntil jeg så 
noen gamle bilder av et levende barn. 

Barnehagen prøvde så godt de kunne, men de følte nok 
at de var veldig eksperter og var ikke veldig innstilt på ny 
lærdom. Da Yngvild var tre år ba jeg om at Yngvild skulle 
benytte ”Hopsadrakten” (Et Aktiv læring-hjelpemiddel), 
men barnehagen ønsker ikke det. På et ansvarsgruppe-
møte et halvt år senere uttalte jeg at de (barnehagen) ikke 
ønsker å bruke Hopsadrakten, men da fikk pipen en annen 
lyd. Det ville de nok ikke ha på seg. Hopsadrakten kommer 
etter hvert på plass, men settes feil opp og brukes feil, om 
den da i det hele tatt brukes. Jeg hadde ikke nok kunn-
skap om hvordan den skulle brukes, og barnehagen hadde 
heller ikke noen som helst kunnskap og søkte det heller 
ikke. Jeg vet nå at pedagogikken ”Aktiv Læring” forutsetter 
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både kartlegging og kunnskap om filosofi, teori og praktisk 
tilrettelegging i tillegg til hjelpemiddel. 

Yngvild ble håndledet i barnehagen, og siden i skolen. Det 
betyr at de førte hånden hennes for å få henne til å gjøre 
ting hun ikke kunne selvstendig. Slik lærte hun å vegre seg, 
og endte opp med å gjemme hendene bak ryggen. Det 
satte læringen veldig langt tilbake. Det er veldig viktig å 
unngå håndleding, både fordi det er veldig inngripende og 
ubehagelig, men også fordi det benyttes for å utføre hand-
linger som barnet ikke er modent for og som setter barnet 
tilbake i utvikling. Dette skjer så langsomt at du ikke ser det, 
og du skjønner ikke hvorfor det skjer. Det er veldig utbredt 
å håndlede. Jeg vet ikke hvilken teori det bygger på. 

Jeg nektet skolen å håndlede Yngvild da hun var åtte og 
et halvt år, og Yngvild responderte ved å ikke gjemme 
hendene sine på ryggen lenger. To, tre år gammel kunne 
Yngvild så vidt spise selv, men det kan hun ikke lenger, 14 
år etterpå. Årsaken til dette er at hun ble håndledet. Vi har 
tapt mye, men Yngvild har heldigvis blitt gradvis flinkere 
til å bruke hendene etter at vi begynte med Aktiv Læring. 
Se artikkel om Yngvild og håndleding i Spesialpedagogikk 
nr.1, 2010, ”Frå handleiing til ”Aktiv Læring”, eit paradigme-
skifte”. Den kan fås ved å henvende seg til meg. 

For å få Yngvild til å bruke hendene har vi gitt Yngvild 
mange leker og andre gjenstander med forskjellige 
egenskaper og kvaliteter. Objektene må være morsomt, 
dvs. barnet må være kartlagt slik at man vet hva som 
fenger. Objektene må også være gripbare, taktile (rifler og  
knopper) og ha auditive kvaliteter. Både følelse og lyd gir 
sanseintegrasjon og det er viktig. Objektene kan ha for-
skjellig temperatur og vekt, være visuelt stimulerende, ha 
auditive kvaliteter, men ikke ha høyfrekvente lyder. Bjeller 
bør være synlige (utenpå). Man bør ha mengdebegreps-
fremmende objekter som kan skille og settes sammen og 
man bør ha formbare gjenstander som kan klemmes og 
som går tilbake til sin opprinnelige form. Det er bra med 
gjenstander med smak og lukt. Smør inn gjenstander med 
eteriske oljer (små mengder). 

Det er viktig å gi barna mange ting å eksperimentere med. 
Jeg ville lagt merke til hva barnet foretrekker, og gitt han/
henne flere objekter som er litt likt, men også litt forskjellig, 
slik at barnet kunne sammenligne objekter. 

Jeg har nektet å sette Yngvild i ståstativ eller andre reme-
dier der hun sitter fast og ikke kan styre selv. Hun er såpass 
traumatisert av tidligere tiders overstyring, og da spesielt 
håndleding, at hun ikke vil takle å bli tvunget til noe hun 
ikke vil. Hun er også et sunt og friskt barn med egen vilje… 
Hun vil aldri i verden akseptere det. Jeg har bedt habili-

teringen om dokumentasjon som støtter deres syn om 
at Yngvild skal stå i ståstativ, men i to runder har de gitt 
meg dokumentasjon som enten ikke er relevant for oss, 
eller som støtter meg i mitt syn om at Yngvild skal stå selv-
*stendig og ikke i ståstativ. Det medisinske regimet har et 
veldig snevert syn på hva som gagner barn som Yngvild. 
Og selv med den rent medisinske tankegangen fungerer 
ikke den ”dokumentasjonen” jeg har fått så langt som støtte 
for argumentasjonen om at Yngvild skal stå i ståstativ. 

Ståtrening i ståstativ er av medisinske årsaker, ikke for 
læring og utvikling. Det tragiske er at det medisinske regi-
met ødelegger for det pedagogiske regimet, slik at barnet 
blir mindre i stand til å lære. Og dobbelt tragisk, skolen 
bruker dyrebar pedagogisk tid til medisinsk behandling 
som forhindrer læring. 

Vi har i stedet begynt med selvstendig ståtrening der 
Yngvild selv bestemmer hvor lenge hun vil stå. Dette gjør 
vi ved kjøkkenvasken siden vann er veldig motiverende og 
kjøkkenbenken for øvrig passer. Forut før hun kunne stå ved 
kjøkkenbenken måtte hun opparbeide muskelstyrke, blant 
annet ved å bruke Hopsadrakten med delvis vektbæring. 

Vi kom for sent i gang med ståtrening. Hadde vi fått hjelp 
til pedagogikken, og ikke minst ikke blitt satt tilbake i utvik-
lingen med den ”overstyrende” pedagogikken, hadde 
Yngvild kommet mye lenger i utviklingen, og hadde 
stått tidligere. Dette ville jeg ha begynt med tidligere om 
barnehagen hadde fulgt opp da Yngvild var 3 år eller om 
barnehabiliteringen på sykehuset hadde gitt meg denne 
metoden i stedet for at vi måtte finne på den selv. Habili- 
teringen presser fortsatt på for at Yngvild skal i ståstativ, 
men kan ikke love noen resultater. De har for øvrig stadig 
lett etter skjev rygg (scoliose), men finner det ikke. Det 
er nok fordi Yngvild er så sterk og aktiv og krabber mye 
rundt. Hun har noen mage- og ryggmuskler som enhver 
kan misunne henne. Dette hadde hun ikke hatt om hun 
ble pasifisert slik disse barna vanligvis blir. Merkelig nok 
er barnehabiliteringen overhodet ikke interessert i å fore-
bygge, selv om de selv peker på denne årsaken på egne 
nettsider (Oslo Universitetssykehus), der det står ” Scoliose 
eller kyfoscoliose utvikles på grunn av svekkelsen i bryst-
kassens muskler og påvirkes av assymetrisk sitte- eller 
vanestillinger”. 

Jeg tviler på at det er gjort forskning på hvordan ståtrening 
virker inn på barn som ikke skjønner hvorfor de skal stå  
reimet fast, statisk, uten mulighet for å bevege seg, og 
gjerne mye lenger enn de egentlig klarer. Hvordan virker 
det inn behandlingsmessig? Hvordan virker det inn psykisk 
og på læreevnen? Hva skal man med et uhåndterlig psykisk 
sykt barn som (kanskje) har rette bein og kan stå, men ikke 



12  |  Under LUpen nr. 3 2013

vil stå? Hvilken oversikt har vi over hvor mange barn som 
pådrar seg tretthetsbrudd, men som ikke klarer å si ifra eller 
ikke blir forstått? Hvem, med vettet i behold, ville satt sitt 
3-9 måneders barn i ståstativ? Yngvild er i realiteten på det 
utviklingsnivået. 

De første årene hører man ofte at man er ekspert på eget 
barn, men når man endelig blir det, og eventuelt er uenig 
om hva som er best for ditt barn, får man forståelsen av at 
”systemet” vet best. 

Den tradisjonelle spesialundervisningen 
Det er grunn til å stille spørsmål også til dokumentasjon av 
den tradisjonelle spesialundervisningen og om den virker 
på lavtfungerende barn. Slik det er i dag må en forelder 
sloss for å få en undervisning som er vitenskapelig fundert 
og som virker. Noe av det som gjorde meg kritisk til den 
tradisjonelle spesialpedagogikken var at jeg oppdaget 
hvor lite en spesialbarnehage hadde å tilby, og hvor lite 
som skjedde på de to årene hun gikk der. Og siden når 
Yngvild begynte på skolen og jeg så de skyhøye mål som 
ble satt opp for Yngvild (det samme år etter år…), uten 
noen midler til å nå målene. Det var ren ønsketenkning, 
uten realitetsforankring. 

Den tradisjonelle spesialpedagogikken er til dels beregnet 
for barn på høyere utviklingsnivå, og til dels tatt ut av sin 
sammenheng. Da vi begynte med Aktiv Læring falt alt på 
plass, det vi forventet skulle skje skjedde, og utviklingen 
fikk en retning framover. Yngvild ble mentalt frisk, etter 
tidligere å være stereotyp og lite kontaktsøkende, hun 
er nå livsglad og aktiv, og hun lærer, etter at utviklingen 
hadde stått stille i flere år. 

Mitt inntrykk er at mange foreldre ikke vet hva som er en 
god undervisning. At de ansatte rundt barnet synes at ditt 
barn er heeeelt fantastisk, er ikke nok… Noen pedagoger 
diller med foreldrene, for å holde dem fornøyde. Å være 
hyggelig og grei, er ikke nok. Min erfaring er at systemene 
er «greie» så lenge du ikke krever noe av dem, men akku-
rat som du må yte og produsere i din betalte jobb, skal de 
gjøre det i sin jobb. Du kan ikke fikse alt. Jeg synes ikke det 
skal være nødvendig å smigre folk i systemene for at de skal 
gjøre jobben sin, det har jeg i grunnen ikke kapasitet til. Jeg 
har nok med min egen jobb og mine barn. Vel må man være 
supermamma, men det går en grense når man skal mani-
pulere pedagoger og andre ”hjelpere” til å gjøre det de skal. 

Pedagogene driver ikke dårlig pedagogikk av vond vilje, 
men fordi de ikke har lært annet. De gjør så godt de kan, og 
føler kanskje at arbeidsdagen er tung fordi de er i villrede 
av nytten i det de gjør. De vet bare ikke hva de skal gjøre 
i stedet. Men det er en forskjell på pedagoger. Det er de 

som er villig til å lytte og som er interessert i å lære, og så 
er det de som vil holde på slik de alltid har holdt på. Med 
sistnevnte type er det ingenting som nytter. Det vil aldri 
løsne med dem, da god pedagogikk krever engasjement 
og forarbeid. Det kan også forekomme pedagogisk arbeid 
uten læring. Da kaller vi det feilslått pedagogikk. Jeg ville 
satt alt inn på å bytte lærer hvis barnet har en lærer med 
fikse ideer om hvordan multifunksjonshemmede barn 
lærer, og som ikke lytter til deg og andre med kunnskap. 

Riktig holdning er ikke nok. Man må ha noen å lære av, og 
noen å diskutere med. Det må være et miljø som driver det 
hele framover. Uten kunnskap skjønner man ikke hva man 
bør gjøre og man kan ikke tilrettelegge for barnet på riktig 
måte. Man gir opp og blir passiv og motløs. Man må stå 
på, og ikke gamble på at spesialpedagogene vet hva de 
skal gjøre. De har kanskje ikke vært borti barn som lærer 
så langsomt som ditt barn, og de har mest sannsynlig ikke 
fått opplæring på hva de kan gjøre for ditt barn. Sannsyn-
ligvis har de spesialisert seg på noe som ikke er relevant 
for ditt barn. De har kanskje sett noen utviklingshemmede 
barn, og tror det er naturlig at barnet blir passivt eller rigid. 
De tenker ikke at deres gode vilje kan være med på å føre 
barnet inn i psykisk sykdom.


