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Kampen for riktig 
undervisning

– for Yngvild og andre barn som trenger spesialundervisning

Av «Mamma Yngvild», elin Kristiansen                 epost: yngvildstrom@gmail.com 

I forrige artikkel skrev jeg om mitt barn og hva jeg ville 
ha gjort om jeg hadde visst det jeg vet i dag. Min datter 
Yngvild stod stille i utviklingen i mange år, og hun gikk også 
dels tilbake i utvikling. den negative trenden ble snudd, og 
utviklingen er nå svært positiv. Yngvild er nå glad, fysisk 
aktiv, nysgjerrig og interessert. Hun kommuniserer normalt.
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Bakgrunnen for mitt engasjement i opplæringen er at jeg 
har slitt for å få en tilpasset opplæring til min datter Yngvild. 
Først da vi etter flere år fikk satt fokus på å systemrette 
opplæringen etter mønster av normalutvikling, og deretter 
tilrettelegging av læringsmiljø etter hva kartleggingen 
avdekket, har opplæringen hennes fått retning og mål som 
er mulig å evaluere. Det er også blitt en kontinuitet, noe som 
gir resultater ved at hun utvikler seg gjennom læring. Selv 
om jeg nå vet hvordan man skal gripe denne oppgaven, 
og det jeg ønsker er mer i tråd med opplæringsloven enn 
dagens praksis, er det likevel veldig vanskelig å få bra nok 
undervisning. Man har ikke krav på optimal undervisning, 
bare «forsvarlig utbytte» (Opplæringslova 5§1).

Jeg mener at mye av undervisningen ikke er forsvarlig, 
til dels er den skadelig. Jeg vil oppfordre deg til å være på 
vakt, slik at ditt barn får en forsvarlig undervisning.

Det er vanskelig å påvirke undervisningen, og det 
er en stor og udefinerbar motstand mot innblanding i 
undervisningen, og liten vilje til å se kritisk på dagens praksis

Jeg er klar over at jeg generaliserer en del, men jeg tror ikke 
det er mange kommuner og skoler som er helt fri for disse 
problemene som jeg har beskrevet i artiklene mine.

Jeg vil her gi deg hjelp på veien for å se, og fortelle hvor 
du må sette inn innsatsen når du kjemper i skoleverket.

Hva er riktig undervisning?
Opplæringsloven sier at alle barn skal ha tilpasset 
opplæring, og barn som ikke kan nyttiggjøre seg ordinær 
opplæring har krav på spesialundervisning. Barn som 
får spesialundervisning skal ha et enkeltvedtak om 
spesialundervisning og en egen individuell opplæringsplan, 
en IOP. Denne planen skal sikre en tilrettelagt opplæring for 
ditt barn. Se www.fug.no og spesielt  brosjyren  «Veileder 
for spesialundervisning».

For å kunne tilrettelegge undervisningen må man 
kartlegge eleven grundig.  Skolens oppgave for barn med 
en individuell opplæringsplan (IOP) er altså å kartlegge og 
å tilpasse undervisningen til det de avdekker om barnets 
utviklingsnivå. Det kartlegges etter min erfaring ikke 
mye i den norske skolen, og langt mindre tilpasser man 
undervisningen til det man avdekker under kartleggingen. 
Når man ikke klarer å dokumentere utbytte av opplæringen, 
vil man nå etter hvert skjære ned på ressursene. Selv om 
manglende utbytte skyldes manglende tilrettelegging er 
det ungene som får «skylda», og får enda mindre.

Skolen bruker derfor etter min mening store ressurser 
på en feil måte. Hvis man vil drive opplæring, må man sørge 
for at den virker. Mange foreldre er bare opptatt av hvor 
mange pedagog-timer barnet får, men mindre opptatt 
av hvordan skolen driver undervisningen.  Skolesystemet 
som sådan er også mer opptatt av organiseringen av 
undervisningen enn av innholdet i undervisningen og 
utbytte av læringen.

Kvaliteten i all spesialundervisning skal vurderes 
kontinuerlig, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1. For at 

du skal kunne vurdere undervisningen, og for å evaluere 
om det er framgang eller ikke, må barnet kartlegges.  
Kartleggingen må være objektiv, det vil si at det du ser 
avgjør nivået. Mye kartlegging er basert på tolkning og 
synsing, og da kan det bære forferdelig galt av sted. Yngvild 
har også vært kartlagt helt feil, av eksperter. Da var hun 
veldig ung. Antagelig bør foreldre og andre foresatte være 
med på kartleggingen.

aktiv Læring
Dr. Lilli Nielsen fra Danmark er en pedagog som har 
arbeidet mye med denne elevgruppen. Hun har direkte 
erfaring med barna gjennom 40 år og har utviklet et 
opplæringssystem «Aktiv Læring». Den russiske forskeren 
Vygotskij sier at «læring går forut for utvikling». Det er 
dette filosofien Aktiv Læring baserer seg på og som har 
gitt resultater for mange barn over hele verden, og også 
for min Yngvild.

Opplæringen for Yngvild er systematisert etter normalt 
fungerende barns utviklingsfaser og hun lærer gjennom 
sin egen aktivitet. Yngvild får tilbud om en slik systematisk 
opplæring basert på kartlegging og tilrettelegging for 
egenaktivitet. Dette har gitt svært gode resultater. Yngvild 
er aktiv og nysgjerrig og hun kommuniserer normalt, om 
enn på et lavt utviklingsnivå. Men slik er det, med hennes 
hjerneskade. Det er ingen grunn til å hemme henne og 
andre barn med feil pedagogikk.
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Fra for rundt åtte år siden ble undervisningen gradvis lagt 
om fra den tradisjonelle spesialpedagogikken med mye 
ytrestyring til et nytt opplegg med:
• Forbud mot håndleding
• Dynamiske hjelpemidler som «Hopsadrakten», «Det Lille 
rom», «Resonansplaten», «Harpen», og «Støttebenken» 
(Alle Aktiv-læring hjelpemidler), i stedet for ståstativ og 
andre statiske hjelpemiddel
• Kartlegging og kunnskap om normalutvikling
• Tilrettelegging av læringsmiljø slik at Yngvild kan lære 
selvstendig

enkeltvedtak
Dette kom imidlertid ikke av seg selv, og det har vært 
en lang kamp for å få en opplæring som Yngvild kunne 
lære av. At Yngvild skal ha «Aktiv Læring» har jeg fått inn i 
enkeltvedtaket, og det har vært svært nyttig.  

Jeg vil råde deg til å finne fram det siste enkeltvedtaket 
og vurdere det. Er det mer enn to-tre år gammelt, om det 
er dårlig eller om situasjonen har endret seg, må du be om 
et nytt enkeltvedtak.

Det er viktig å få et enkeltvedtak som spesifiserer hvilken 
undervisning eleven skal ha. Sjekk at enkeltvedtaket er i 
tråd med det PPT tilrår og at det sier noe om
• omfang (dvs. antall timer)  
• innhold (hvilke fag / områder) 
• organisering (enetimer, gruppetimer, tolærertimer, 
pedagog eller assistenttimer)

Enkeltvedtak skal være tydelige!
Skolen vil prøve å organisere undervisningen slik at 

det kreves minst mulig ressurser fra deres side. Ditt mål 
er ikke at skolen skal bruke mest mulig ressurser, men at 
undervisningen skal være bra nok. En bra assistent kan være 
bedre enn en dårlig pedagog, men pedagogen er den som 
planlegger undervisningen og skriver rapportene. En god 
assistent kan neste år bli erstattet av en dårlig assistent. Det 
er derfor viktig å sørge for at de pedagogiske ressursene 
er gode. Om de ikke er gode, må du sørge for at de blir 
bedre! Undre kan du ikke gjøre, men noen bedringer kan 
du sikkert få til. Om ikke annet, når systemet er tregt kan 
du i alle fall sørge for at situasjonen er bedre for neste 
generasjon av barn… Ikke verdens beste motivasjon for 
foreldre som har større belastning enn de fleste, men når 
skole og pedagoger ikke har forstand og innsatsvilje, må du 
nesten kompensere..

Hvis skolen vedtar noe som avviker fra PPTs tilråding, 
må de begrunne det særskilt.

Enkeltvedtaket bygger på sakkyndigvurdering, og skal 
være begrunnet i barnets behov og ikke økonomi. Hvis du 
kan sannsynliggjøre at PPT er instruert, vil Fylkesmannen 
si at den sakkyndige vurderingen er ugyldig og at de må 
lage en ny.

Enkeltvedtaket sier ofte ikke noe om innholdet i 
undervisningen, bare noe om hvordan den skal organiseres.

For vår del, og det sier også opplæringsloven at vi 

har rett til, ønsker vi en ekte tilpasset opplæring, med 
kartlegging og utbytte av undervisningen. Undervisningen 
må gi læring!

Yngvilds undervisning og framtid
Jeg har jobbet mye for å få på plass en pedagogikk som 
bygger på filosofien «Aktiv Læring» etter den danske 
pedagogen Dr. Lilli Nielsen. 

Man skulle tro det var enkelt da filosofien bygger på 
vitenskapelige prinsipper, lang erfaring og sunn fornuft. 
Den er overhodet ikke alternativt orientert. Likevel må 
man forsvare filosofien mot det tradisjonelle systemet som 
kommer fra den enkelte ansatte og som med andre ord 
er tilfeldig og personavhengig, som ikke er dokumentert, 
og som ikke bygger på hvor barnet er i utviklingen. Barnet 
tilbys i stedet en tilfeldig og fragmentert undervisning, 
samt mye kos og underholdning fra stadig nye assistenter

Aktiv Læring er helt i tråd med opplæringsloven. Likevel 
møter vi motstand, og i alle fall lite aktiv støtte. Spesielt 
«den gamle skolen» av pedagoger er negative, de som 
vet best. Antagelig skyldes holdningen at de må snu 
drastisk om på tankegangen. Barnet står i sentrum, ikke 
den voksne. Det kan være vanskelig for den som vil være 
«sterk» blant de «svake».

Det er barnets vilje til utforskning ut fra sitt funksjonsnivå 
og den responsen som omgivelsene gir som driver 
utviklingen framover. Barnet utforsker, eksperimenterer, 
prøver ut og velger til slutt det som passer best. Dette synet 
på helhetlig læring setter store krav til barnets omgivelser. 
Som oftest er man opptatt av det sosiale miljøet barnet 
lever i, og det er viktig, men også de fysiske omgivelsene 
må være attraktive for barnet slik at det stimulerer barnet 
til utforskning.

Yngvild går nå på Lambertseter videregående skole 
der de har satset på opplæring av personalet og skjønner 
filosofien bak Aktiv Læring, og hvor de har omgivelser 
tilpasset Yngvild slik at hun blir motivert til å utforske og 
lære. Yngvild har utviklet seg mye siste år, og fortsetter 
å lære, etter å ha stått helt stille i utvikling i mange år. 
Marienlyst skole har også gjort mye bra, om enn litt mer 
personavhengig og med mindre ressurser.

Kartlegging
Yngvild er kartlagt etter «Funktionskema» (Nielsen 2000). 
Her ser du kartleggingen på et gitt tidspunkt.
 
De aller fleste elever på lave funksjonsnivå har en ujevn 
utviklingsprofil slik du ser av Yngvilds kartleggingsskjema 
ovenfor. Kartleggingen (desember 2012) viser Yngvilds 
«nærmeste utviklingssone» på ulike funksjonsområder 
da hun var 16 år. Kartleggingen tar utgangspunkt i 
hennes selvstendige aktiviteter og er gjort ved at vi 
krysser av for hvilke ferdigheter hun har på de forskjellige 
funksjonsområder. Søylen (blått felt) starter der Yngvild 
mangler noen ferdigheter og øverste del viser hennes 
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ferdigheter på det høyeste nivået. Det kan også være at vi 
har misforstått hva hun egentlig gjør og kan. Kartlegging 
krever pedagogisk kompetanse og erfaring.

Dette diagrammet viser at Yngvild har oppnådd 
ferdighetene for en tremåneders baby. Det er det vanskelig 
å forstå når man ser en 16-åring, men det er realiteten og 
det må man tilpasse undervisningen etter. 

Dette er svært nyttig, da disse barna konsekvent blir 
overvurdert, spesielt ettersom de blir eldre. Undervisningen 
blir da også lagt opp feil på grunn av dette. Man skjønner 
ikke hvor små barn man egentlig har med å gjøre. En skade 
man kan komme til å gjøre er for eksempel å tolke små 
barns måte å søke kontakt på som aggresjon.  En baby på 
0-2 måneders nivå kontakter, eller svarer på kontakt, ved å 
klipe om den voksnes finger, tøy eller hår. Når barnet er for 
eksempel 10 år blir dette tolket som aggresjon, barnet blir 
ikke forstått og blir avvist. Det er hjerteskjærende. 

Noen vil tenke, er det så viktig da, når barnet likevel ikke 
oppnår så mye? Men barnet oppnår mye, først og fremst 
livskvalitet og helse. En utvikling med tiltagende stereotypi 
og sære trekk er ikke hyggelig, verken for barnet, foreldrene 
eller hjelpeapparatet rundt. Skjev rygg og andre medisinske 
problemer på grunn av manglende fysiske aktiviteter 
koster samfunnet mye. Barnet blir, med riktig pedagogikk, 
lettere å håndtere. Det er viktig, både på grunn av trivsel 
og økonomi.

Min Yngvild har en svært stor og altomfattende 
hjerneskade. De fleste barn vil oppnå mye mer, mye raskere, 
og spesielt med riktig pedagogikk fra starten av.

egenaktivitet etter kartleggingen
Hensikten ved å få et enkeltvedtak er å kunne gi innhold til 
undervisningen.

Å få skolen til å undervise i tråd med det opplæringsloven 
krever, er vanskelig. De vil alle si at de gjør det. Du må likevel 
forsøke, og i siste instans må vi endre hele skolesystemet 
slik at tilrettelagt undervisning ikke er avhengig av skolens 
velvilje og kunnskap.

Barnet må kartlegges kontinuerlig, og må gis 
muligheten for å kunne lære ved hjelp av egenaktivitet. 
Da kreves det voksne personer rundt som har kunnskap, 
forstand, initiativ, respekt, tid og interesse for å tilrettelegge 
slik at barnet blir motivert for å være aktivt. Hvis barnet 
henger etter på finmotorikk, kan det ikke lære dette uten 
å få små objekter å manipulere med, som også fanger 
interessen slik at barnet virkelig fingrer med disse objektene. 
Det trenger ikke å være dyre ting.  Skolen må ha et budsjett 
for å kunne skaffe seg objekter av forskjellig slag, og ansatte 
som skjønner hva barnet trenger. Dessuten må barnet få tid 
både i skolehverdagen og hjemme til å bevege seg rundt 
og undersøke disse objektene. 

Små barn lærer gjennom sin egen aktivitet, gjennom 
kroppslige, sanselige og kommunikative erfaringer. Skolen 
har ikke forstått det, eller tar ikke hensyn til denne kunn-
skapen.

For å tilrettelegge for barnets egenaktivitet er det 
nødvendig å få opp utstyr, kroker og tavler i tak og vegger. 
Dette er ofte helt umulig å få til om skolen mangler velvilje. 
I en slik verden er barnet til for skolens skyld, ikke omvendt. 
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Når skolen ønsker å få dette til, går dette helt av seg selv! 
Det er en utrolig opplevelse når det skjer, når man har 
kjempet i motvind i mange år. 

Hvis man ikke skjønner hva barnets prosjekt er, og ikke 
kartlegger, er det svært vanskelig å tilrettelegge for barnets 
egenaktivitet. For min del var det grunnleggende viktig å 
gå på gjentatte kurs i Aktiv Læring. Uten kurs og fagmiljø 
stopper det hele opp.

råd til foreldre og andre foresatte
Det kan være vanskelig å skjønne om undervisningen 
er god eller ikke. Jeg anbefaler at man tar utgangspunkt 
i hvilket utviklingsnivå («mental alder») barnet er på, og 
tenker etter om det man gjør med barnet er noe man 
ville ha gjort med et normalt barn på dette utviklingsnivå. 
Har barnet forutsetninger til å forstå dette opplegget? 
Er det et forsøk på å lære barnet noe på en annen måte 
enn man ville lært et normalt barn dette? Er det nyttige 
ferdigheter? Tar denne læringen tid og resurser vekk fra 
annen grunnleggende læring? Hvor vennlig er man når 
man skal lære et barn med langsom utviklingstakt «å spise 
pent», uten mulighet til å trene på å spise selv i det hele tatt 
først? Hvor viktig er «disiplin» for en baby? Fremmer eller 
hindrer det læring?

Du må vite at et barn som på ett eller flere funksjons-
områder ligger under 4 års utvikling ikke kan undervises, 
det nå lære gjennom sin egen aktivitet. Det krever en helt 
annen tilnærmingsmåte enn det skolen er vant til.

Det kan være vanskelig å mene noe som går på tvers av 
hva «ekspertene» mener, men du elsker ditt barn, de har 
ditt barn som «et prosjekt» og har ikke nødvendigvis den 
rette kunnskap om ditt barn eller respekt for det. Men 
dessverre, å mene noe er en ting, å få skolen til å legge om 
undervisningen er noe helt annet.

Kampen for bedre undervisning
Midtlyngutvalget sin innstilling om spesialundervisning 
(NOU 2009:18) hadde tittelen «Rett til læring». Denne 
retten skulle gjelde alle, uavhengig av bakgrunn og 
forutsetninger. Hvis man virkelig mener at barna skal gå på 
skolen, og har rett til å lære, må man satse på opplæring 
og oppfølging av personalet. Dessverre kan det synes som 
både politisk ledelse og skolens ledelse ikke tror at disse 
barna kan lære, og det satses lite på dem. «Spesialenheten» 
på en skole opererer gjerne helt på siden av resten av 
skolen, ekskludert og glemt. For Utdanningsforbundet og 
andre burde dette vært fulgt opp, siden dette er i kjernen 
av det skolen skal drive på med. De gode pedagogene 
her kan mye mer og er mye flinkere enn de fleste i 
«normalskolen».
 Om man ofrer disse barna, ofrer man pedagogikkens 
sjel. Jeg tror likevel ikke det kommer til å skje noe positivt 
ved at noen hjelper oss. Jeg har tatt kontakt med så 
mange i maktposisjoner, og som burde ha kunnskap til 
å forstå hva jeg snakker om, men ingen tar noe initiativ. 
Det er tungt å mase. I tillegg til de daglige utfordringer 
er vi foreldre dessverre nødt til å føre kampen, noe også 
professor i spesialpedagogikk Kjell Skogen uttrykker 
slik. «foreldrene og de foresatte som nå har kommet på 
banen, representerer håpet, de er disse barnas redning» 
(Aftenposten 04.04.06). Dessverre tar det noen år å komme 
i posisjon til å forstå hva det dreier seg om, og deretter 
har man kun noen tilmålte år i skolen. Yngvild og jeg har 
bare tre og et halvt år igjen nå, og når vi er ferdig må noen 
andre fortsette. Vi hadde kommet lenger om flere hadde 
engasjert seg nå. Alle som prøver å gjøre noe må få støtte! 
Ikke bare klapp på skulderen, men at noen flere gjør noe, 
følger opp initiativ og holder debatten levende. 

Neste artikkel handler om hvilken retning jeg mener 
skolen og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet 
bør gå.




