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 I ELVIRAS        
  VÄRLD    
 ÄR ALLT
  MÖJLIGT 

Elvira Kivi överraskar igen. Nu har hon dragit 

till Australien för att plugga – och surfa. När 

hon lyssnar till en av sina favoritlåtar ser hon 

sig själv vid en strand. ”Då känner jag hur 

allt är möjligt”, säger hon.

heta tips till 
Sommarsverige

Hand
boken
till din
rätt i skolan 

blemen är ofta desamma, trots nya utred-
rätt

Äntligen. Din 
hjälp i skolan 

Särskoleelever  
i medaljregn

Drivkraften och tankarna 

bakom ”Så himla annorlunda”

Martin fick träffa 
Jonas Jacobsson

Hundarna  
som räddar liv
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ACE BarnTrygg Aktiv är en barnolycksfallsförsäkring som alla barn, 
oavsett förutsättningar, kan bli försäkrade igenom. Skaffa BarnTrygg Aktiv 
redan idag så är dina barn skyddade dygnet runt, var de än befinner sig. 

Försäkra det du älskar mest 

Din försäkring täcker: 
• Vård av barn
• Sjukhusvistelse
• Tandskador
• Kosmetiska operationer
• Medicinsk invaliditet
• Cancerdiagnos

ACE Försäkringar är ett av världens största företag inom försäkringar. Vi har 
idag över en miljon nordiska försäkringstagare. Genom nytänkande och ett strikt 
engagemang i kundernas behov tryggar vi människors välfärd över hela världen.

Alla barn i

hushållet för bara

120 kr/mån 
75 kr/mån för ett barn

Alla barn kan försäkras av BarnTrygg Aktiv 

Du behöver inte lämna någon traditionell 

hälsodeklaration och du får ersättning från 

ACE även om du har en annan försäkring.  

Teckna försäkringen idag!

Ring 0771-56 00 56 eller gå in 
på www.ace-forsakringar.se
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Inspiration

yligen medverkade Karin 
Lega på Leva & Fungera 
på Svenska Mässan i 
Göteborg för att berätta 
om sitt liv under rubri-
ken ”Föräldra skap – 16 

år och mamma till David”. 
Hur var det att bli mamma så tidigt 

som vid 16 års ålder?
– Det var inget större problem för 

mig. Han var efterlängtad och älskad. Jag 
kände mig helt trygg med Davids pappa 
Michael som var en mogen ung man på 
25 år.

– Idag kan jag dock förstå att min om-
givning var orolig för hur jag skulle klara 
av att ta hand om ett barn, i synnerhet 
som han hade ett mycket svårt funktions-
hinder, artrogryphos, AMC. Men jag har 
aldrig velat se hinder i livet utan snarare 
känt mig utmanad att hitta lösningar. 

Tidigt sjuttiotal
Det var tidigt sjuttiotal och stora föränd-
ringar skedde i samhället.

– Institutionerna för funktionshindra-
de barn skulle läggas ner och man ville 
från politiskt håll gärna se att barnen 
skulle få växa upp tillsammans med för-
äldrar och syskon. Det blev en 1,5 års lång 
vistelse på sjukhus och vårdhem innan 
David fick flytta hem till oss, säger Karin.

Det sätt på vilket hon och familjen 
togs emot av vården minns Karin som 
något mycket positivt.

– Det bemötande och den respekt jag 
mötte inom barnhabiliteringen har haft 
helt avgörande betydelse för oss som fa-
milj. Personalen på Östra sjukhusets 
barnklinik och Broströmsgården, som 
var habiliteringens förskola, visade att 
det går utmärkt att vara professionell i 
sin yrkesroll samtidigt som man vågade 
se att man har något att lära av både barn 
och föräldrar. 

Skulle inte kunna sitta själv
David föddes med artrogryphos och lä-
karna sa från början att David förmodli-
gen aldrig skulle kunna sitta utan hjälp.

Det måste ha varit en stor chock?
– Jag tog nog aldrig riktigt till mig den 

pessimistiska inställning läkarna hade i 
början när det gällde Davids framtidsut-
sikter. Vi fick höra att han sannolikt ald-
rig skulle kunna sitta utan hjälp och att 
han möjligen hade svåra hjärnskador.

Ett möte med en läkare som såg män-
niskan David, och inte hans funktions-
nedsättning, blev ett oförglömligt min-
ne. 

– Det har funnits många höjdpunkter 
i våra liv men en viktig händelse var när 
David var fem månader gammal. En lä-
kare kom och talade för första gången 
med oss om vårt barn och inte bara om 
”funktionshindret”. 

– Jag bestämde mig genast för att han 
var den mest kompetente läkaren på 
sjukhuset och de andra, som endast tala-
de om Davids hinder, ignorerade jag 
därefter. 

– Ibland undrar jag om läkaren nå-

gonsin förstod vilken betydelse hans för-
hållningssätt hade för oss. Metoder och 
verktygslådor för föräldrastöd i all ära, 
men de behöver stå på en stabil värde-
grund när de används.

En annan höjdpunkt var dagen då 
David flyttade till egen lägenhet och 
kunde leva ett vuxenliv utan en mamma 
som hade synpunkter på allt han gjorde. 

Vilka är de värsta minnena från tid-
ne när David var liten?

– De värsta stunderna har varit alla de 
operationer David tvingades genomgå 
under sina första år i livet och de gånger 
jag känt mig maktlös gentemot myndig-
heter, säger Karin.

Under sin föreläsning på Leva & Fun-
gera i Göteborg talade Karin om sin er-
farenhet av att bli förälder tidigt i livet 
och hur det har påverkat hennes yrkes-
val. 

– Jag bestämde mig tidigt för att bli 
psykolog och kom så småningom att ar-
beta med familjestöd. Nu driver jag en 
utbildningsverksamhet på Djupedal 
Mel  lan gård för föräldrar samt personal 
inom vård, skola och socialtjänst, säger 
Karin Lega.

Utifrån dina erfarenheter, hur tyck-
er du att man som förälder bäst stöttar 
ett eget barn som har funktionsned-
sättning?

– I mitt arbete möter jag många för-
äldrar som känner sig otillräckliga. Barn 
har en alldeles särskild förmåga att iden-
tifiera sorg hos sina föräldrar. Många 
gånger tar de ansvar för känslor som för-
äldrarna har och ser det som sin livsupp-
gift att göra föräldrarna lyckliga.

– Barnen försöker bli det kvitto som 
föräldrarna behöver för att känna att de 
duger. Vi kan väl alla vara överens om att 
det inte är deras uppgift.

– En sak som vi kan göra för våra barn 
oavsett om de är funktionshindrade eller 
ej är att acceptera barnets hinder som det 
ser ut just nu och leta efter förmågor, små 
eller stora, som kan utvecklas.

– Låt barn vara barn. När du behöver 
känslomässigt stöd – sök efter andra vux-
na som kan ge uppmuntran och bekräf-
telse, säger Karin Lega. ●

– Jag lyssnade aldrig på läkarnas pessimistiska 
inställning när det gällde Davids framtidsutsikter. 
Det säger Karin Lega, mamma till David Lega, 
fl erfaldig Paralympisk medaljör, världsrekordhållare 
och populär föreläsare. 

N

Ta emot stöd – tänkvärda råd från Karin
■ Tala om vad du behöver 
för att må bra själv så kan 
barnet också tillåta sig att 
må bra.
■ Bestäm dig för att de 
som kritiserar och dömer 
har rätt till sin åsikt men 

också att det inte har 
något med dig att göra.
■ Din attityd och ditt 
förhållningssätt blir en 
styrkod för ditt barns 
utveckling – det innebär 
att du har makt att 

påverka genom att lära dig 
att tänka på ett sätt som 
gagnar dig.
■ Välj, i den mån det är 
möjligt, att tala med och ta 
emot stöd av människor 
som har en icke-fördö-
mande attityd, både till sig 
själva och andra. 

Vägrade lyssna 
till läkarens ord

Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se

4 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2009

Karin och David 2009.
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Karin Lega blev mamma 
till David redan vid 16 

års ålder: ”Idag kan jag 
förstå att min omgivning 
blev orolig”, säger hon.

  ”Personalen visade att det går att vara 
professionell i sin yrkesroll 
     samtidigt som man vågade se 
att man har något att lära 
  av både barn och föräldrar.”

Sommartips: Grön kraft!

Jobbar: Psykologmottagning i 
centrum samt utbildningsverk-
samhet på Djupedal Mellangård.
Bor: Djupedal Mellangård i Säve.
Familj: Man och tre barn, ett 
barnbarn och det andra på väg.
Bästa sommartips: Vistelse i 
naturen. Hushållningssällskapet 
har massor av tips på vad man 
kan uppleva på gårdar runt om i 
Sverige. Sök särskilt under 
rubriken ”Grön Kraft”.
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34 Elvira Kivi for till Australien, på egen 
hand, för att studera. Mellan dagliga 

besök på biblikoteket och badstranden svarar hon 
på Föräldrakrafts funderingar kring kändisskap, 
musik, bloggande, surfande – och en skral 
studentekonomi. 

Martin fick träffa Jonas

78 När Martin Hall skickade ett mejl till 
Föräldrakrafts idrottspanel med en fråga till 

bragdmedaljören och mångfaldige paralympics-
guldmedaljören Jonas Jacobsson, sköt han mitt i 
prick. Nu har han träffat sin idol.

6 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2009

En känslomässig dörröppnare
52 När Rebecka var fem år fick hon en lillebror som 

hade en svår utvecklingsstörning. Nu har 
mamma Katarina Boberg gjort en film om deras relation.

Handbok om skolan

43 En ny handbok om barns rättigheter i 
skolan blir klar under sommaren. Vi 

bjuder på ett smakprov. Läs om vilken rätt ditt 
barn har att välja skola och skolform – och vilka 
paragrafer du kan använda dig av om skolan 
krånglar.
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64 Föräldrakrafts läsare delar med sig av några av sina 
bästa sommartips i stort som smått. Häng med på 

vår guide till utflykter och aktiviteter.

Idrottsfesten för särskolan
74 Hannes Gradén och Cajsa Inger på Söder-

malms skolan förbereder sig för en av årets 
höjdpunkter, Ungdomsspelen. Där ska de kämpa om 
medaljer och heja på sina kamrater.

Smultronställen för alla

60 Cecilia och Adam kan leva allt mer självstän-
diga liv, tack vare sina servicehundar.

”Folk förstår när man 
har en servicehund”

Kommunikation är A och O
54 Vänta inte utan kom igång med alternativ och 

kompletterande kommunikation, AKK, så tidigt 
som möjligt.
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Årgång 4

Gitta Magnell och Jenny Lexhed har båda skrivit per-
sonligt om autism. Men deras böcker har fått vitt skilda 
mottaganden. Här berättar de om reaktionerna ett år 
efter att de lät publicera sina skildringar.

Intervju i nästa nummer. Så vill 
drottningen förändra för barnen. 
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Ledare

om ett mänskligare internet i 
april. (Aandstad är rådgivare 
vid Reform- och administra-
tionsdepartementet i Norge.)

Då är väl saken klar? 
Lagstifta bort otillgängligheten 
och gör svensk ekonomi en 
tjänst! Slutsatsen är inte alls 
oväntad. Att satsningar på 
miljö sparar pengar, stimulerar 
innovationer och ger nya 
affärer – det har näringslivet 
redan insett. På samma sätt 
lönar det sig att satsa på att 
förbättra tillgängligheten för 
alla. 

Nya, smarta hjälpmedel för 
barn och unga är också en bra 
affär. Barnhjälpmedel är ett av 
de områden där Sverige kan 
visa framfötterna, på i stort sett 
vilken marknad som helst i 
världen. Här finns en stor 
potential för exportintäkter. 
Det har det så kallade 
Barntåget visat med sin 
utställning, som senast gjorde 
succé i Kina. 

Tanken med Barntåget är, 
bland annat, att skapa ett 
internationellt intresse och 
därmed nya marknader som 
ökar exporten och stimulerar 
till nya svenska innovationer. 
Men det räcker inte att åka 
jorden runt med Barntåget, om 
man inte skapar en riktigt bra 
hemmamarknad först. 

De bästa och modernaste 
hjälpmedlen måste bli tillgäng-
liga för svenska barn och 
ungdomar – sedan kan de 
säkert bli framgångsrika även 
internationellt.  

Valter Bengtsson

Mejla mig 
snarast 
så ska vi 
göra en 
bra guide 
till nästa 
nummer.”

”

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders Olau-

son, ordförande 

Euro  pean 

 Patients’ 

Forum

Örjan Brink-

man, general-

sekreterare, 

Handikapp-

förbunden HSO

Janne Wall-

gren, chef 

patient-

kontakter, 

Astrazeneca

Cecilia 

Kennerfalk, 

avdelnings -

chef LIF

Turid Apel -

gårdh, Svenska 

Kyrkans 

cen trum för 

handikapp-

frågor

Carl Tunberg, 

marknads- 

och utveck-

lingschef, 

Frösunda 

LSS AB

Carl Leczinsky, 

direktör, 

Hjälpmedels-

institutet

Charlotte Petri 

Gornitzka, 

Rädda Barnen

V
ilken anstormning! 
Nyss hemkomna från 
Leva & Fungera-mässan 
i Göteborg är vi fyllda 
av entusiasm efter alla 

möten med positiva och 
engagerade människor som 
läser och har synpunkter på 
och förslag till artiklar i 
Föräldrakraft. 

Vad synd att vi inte hann 
prata med alla. Och vad synd 
att vi inte hann kolla in så 
mycket av vad som pågick hos 
andra utställare. Men vi är 
jättenöjda med den känsla som 
vi fick med oss hem – att 
intresset för ”våra” frågor är 
större än någonsin!

Undantaget från detta var 
det båda herrarna från ett 
handikappråd i någon okänd 
kommun som tackade nej till 
ett provexemplar av tidningen. 

”Nähä, det där är 
inget för oss.” 

Kanske 
borde vi 
titta 
när ma re på  
vad man 
gör (och 
inte gör) i 

handi-
kapprå-

den?

Att hjälpmedel för barn, 
unga och unga vuxna har blivit 
hetare märktes på mässan. Men 
det är inte lätt att veta vad som 
finns, hur man får tag i det och 
vem som betalar. Detta är en 
riktig djungel. 

Därför vill vi nu göra en bra 
vägledning om just hjälpmedel 
för barn och unga. Vi vill gärna 
ha synpunkter och förslag kring 
innehållet i denna guide, både 
från föräldrar, brukare och 
leverantörer. 

Mejla mig snarast på valter.
bengtsson@faktapress.se så ska 
vi göra en bra guide redan till 
nästa nummer.

Vi hoppas att denna guide 
ska sprida kunskap om alla 
möjligheter som finns. 
Potentialen är långt ifrån 
utnyttjad till fullo. Många 
förstår inte att den som är blind 
kan använda dator, för att ta ett 
exempel på onödiga problem 
som okunskapen skapar.  

Kunskap är viktigt men det 
behövs också en kraftfull 
diskrimineringslag som 
förbjuder brister i tillgänglig-
het. Norge har insett fördelarna 
med detta, och snart måste 
Sverige följa norrmännens 
exempel. Lagstiftning är ett 
utmärkt sätt att förverkliga 
mänskliga rättigheter. 

I Norge har man insett att 
lagen är ett måste även av ett 
annat skäl. Den behövs för att 
få fart på innovationer inom 
många områden. ”Lagen är helt 
nödvändig för näringslivet”, 
hörde jag Stig Age Aandstad 
säga på Funka Nu:s konferens 

8 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2009

Satsa på hjälpmedel!

Stig Carlsson, 

generalsekre-

terare Svenska 

Handikapp -

idrottsförbun-

det

Robert 

Hejdenberg, 

vd Ågrenska
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Min åsikt

# 2 2008 FÖRÄLDRAKRAFT MB

HAR DU BARN MED RÄTT TILL PERSONLIG ASSISTANS?

Att få barn är omtumlande – visar det sig att barnet har någon form av funktionshinderatt barnet har någon form av funktionatt form aht barne  av funhar någon fo
blir kanske tillvaron än mer omtumlande. Genom rätt och väl fungerande assistans ges enom rätt och väl fungerande assistannom rätt ngeraom rätt rande ah äl f
det funktionshindrade barnet samma möjligheter till utveckling och frigörelse som icke heter till utveckling och frigörelse somtil och ftill utvec frigöre
funktionshindrade barn.

Vi på Novasis är specialiserade på assistans till barn och ungdomar och vet vikten av att till barn och ungdomar och vet vikteh un omungd ar o
se och bemöta barnet som det barn det är. Hos oss finner du de särskilda kunskaper somHos oss finner du de särskilda kunskar du de du d sär
behövs för att ditt barn ska få den bästa möjliga assistanssituationen. Tillsammans skaparöjliga assistanssituationen. Tillsammansitu tiouati nen
vi grunden för en ökad trygghet och självkänsla.

Vill du veta mer om oss – ring oss på  021-30 34 90 eller 019-15 95 90.019- 5 15 9 90
Du kan även maila på: info@novasis.se eller gå inn på vår hemsida: www.novasis.semsida no: ww va

Novasis hette tidigare Mellansvenska Assistans SService ABAB.
Vi växer och förnyas – med dig i fokus!

Välkommen till oss!
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HÄR ÄR VI kraft

Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!
Vad är ditt bästa sommartips i år?                         2. 

Valter Bengtsson, ansvarig 

utgivare: Gå barfota så 

mycket som möjligt. Och 

kolla in foraldrakraft.se 

under Almedalsveckan, då 

vi rapporterar på webben 

och kanske sänder webb-

tv!

Sören Olsson, krönikör:

Självklart ska alla i landet 

åka till Örebro och se Berts 

Bravader på Nya Park-

teatern. Annars går det 

också bra att vända blicken 

ner mot jorden och se på 

gräset.

Mejla åsikter och tips 

till oss på

info@faktapress.se

■ Du har 
väl beställt vårt 
digitala nyhets-
brev? Du får 
det varje vecka 
via mejl och det 
är helt gratis! 
Beställ på 
foraldrakraft.se 
eller mejla 
till info@
faktapress.se

10 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2009

Här är vi

Silvia möter Föräldrakrafts läsare 

Så vill Drottningen förändra! 
Möt Silvia i exklusiv intervju i Föräldrakraft 

nr 4/2009 som utkommer den 27 augusti. 

Möt Drottning Silvia – som i en exklusiv 

intervju med Föräldrakraft berättar om hur 

hon vill förändra situationen för barn och 

unga med funktionsnedsättningar. 

Superguide om barnhjälpmedel – Missa inte vår vägledning till de 

hetaste hjälpmedlen för barn, unga och unga vuxna. 

Hör gärna av dig med tips, synpunkter, debatt och egna berättelser ur din vardag till 

info@faktapress.se  

Missa inte nästa nummer – beställ en prenumeration genom att mejla till annette.

wallenius@faktapress.se eller ring 08-4100 5636.

Vi ses väl på webben? Besök oss på www.foraldrakraft.se för senaste nytt.

Jenny Lexhed, krönikör: Att 

tälta ser barnen som ett 

äventyr. Testa en natt i 

trädgården först, för att se 

hur det funkar, sen en 

utflykt i naturen. Ett annat 

tips är att öluffa i Stock-

holms skärgård. 

Mikael Nyberg, reporter/

formgivare: Som stockhol-

mare och Hellas-fan känns 

det givet att tipsa om 

Hellasgården. Ägarna 

hävdar att friluftsgården

är den första i sitt slag som 

är helt handikappanpassad.

Lotta Appelqvist, annons-

ansvarig: Eurodisney i Paris 

är himla trevligt och man blir 

väl omhändertagen, hela 

familjen (får ett familjepass) 

om man har en familjemed-

lem som t ex sitter i rullstol. 

Olle Fellenius, jurist 

(Rättsfallet): Familjeläger 

med Halliwick-simmare vid 

Medelhavet eller annat 

varmt hav. Fin gemenskap 

där också rörelsehindrade 

deltagare kan känna sig fria 

i vattnet och visa sig på 

styva linan.

Annette Wallenius, redak -

tion & kundtjänst: Mitt bästa 

sommartips är Nordens Ark 

som ligger ett par mil före 

Smögen. En stor djurpark 

med en jättefin gångväg 

runt området. Man kan ha 

picknik eller äta på något av 

deras ställen.

Sergio Joselovsky, 

frilansfotograf:

Villa Gesell, en by söder om 

Buenos Aires med 30 km 

sandstrand, ett turkost hav 

med riktiga vågor dygnet 

runt.  Hyr häst och galop   -

pera över stranden vid 

gryningen.

Åsa Secher, reporter: Passa 

på att åka till Hagaparken, 

ta med lite picknick, kanske 

kan du kombinera med ett 

besök i Fjärilshuset. När 

Kron prin sessan flyttar till 

Haga slott kanske parken 

inte blir lika tillgänglig för 

allmänheten. 

Linda Forshaw, krönikör: 

Två tips i Göteborgs regio-

nen är: Universeum, på en 

solig och varm dag, då bra 

väder innebär färre 

be sö kare. Ågrenskas bad 

på Amundön, även då på en 

varm dag. Härligt anpassat 

för personer med rullstol.

Foto: Scanpix
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Anhörigassistans
utan konstigheter. w
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Vill du ha bättre förutsättningar? Vi är helt 
säkra på att vi kan ge dig det! 

Inre Kraft är ett helägt Norrbottniskt företag där trygghet, omtanke och lång-
siktighet står i centrum. Vi sysselsätter ca 350 medarbetare som administreras till 
marknadens lägsta kostnader. Vi verkar för att skapa en bättre personlig assistans 
för både brukare och anställda. Kollektivavtal och aktiv utbildning ger trygghet till 
marknadens mest motiverade assistenter.

Inre Kraft i Norr AB          Vxl. 0921-66430          info@inrekraft.se          www.inrekraft.se

SVERIG
ES BÄSTA AVTAL!

Det är inga konstigheter. Med en effektiv och platt organisation skapar vi ett 
ekonomiskt utrymme för högre löner och större valfrihet. Vi tror att brukare 
och anhörigassistenter själva vill fatta besluten om var, när och hur de ekono-
miska resurserna används. Därför erbjuder vi;

Inre Kraft Valfrihet 

Tycker du att det låter intressant? 
Kontakta oss för ett personligt möte där vi tittar på just din situation. 
Vi är övertygade om att vi erbjuder marknadens bästa lösning för anhörig-
assistans. Vi vill att du sätter oss på prov och ser om det stämmer.

Lennart Eman, lennart.eman@inrekraft.se, 0921-664 32.
Mattias Hjelte, mattias.hjelte@inrekraft.se, 0921-664 35.

FK_0903_s10-11_vi_gor_fk_v02.ind11   11FK_0903_s10-11_vi_gor_fk_v02.ind11   11 09-05-07   16.33.0209-05-07   16.33.02



Krönikan Teman på gång
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N
u är sommaren här 
med all sin skönhet, 
sin värme och sin 
stundande semester 
för många av oss. 

Men ledighet kan även vara stressan-
de för många. Om man lever ett liv i 
högt tempo så kan det nästan vara 
skrämmande att sakta ner och ta dagen 
som den kommer. 

I dagens samhälle är det viktigt att 
vara snabb och effektiv. Det tycks vara 
en av vår tids viktigaste egenskaper. 

Det är som om vi har fått för oss att vi 
inte duger om vi inte är snabba och 
effektiva i allt vi företar oss. 

Tyvärr så tycks många av oss leva hela 
livet med den idéen. 

Men varför är det så bråttom jämt?

Till och med semester och ledighet 
ska innehålla snabba resultat och 
många känner sig inte nöjda om 
ledigheten inte har innehållit tillräck-
ligt många element av avslappning, 
vila, upplevelse och socialt umgänge.

Även stunder av vila innebär alltså en 
stressfaktor. Vad händer om jag inte 
hinner slappna av och vila tillräckligt 
mycket under min lediga tid? Tänk om 
jag inte hinner uppleva så mycket som 
jag har förväntat mig av min semester?

I vissa fall kan jag se fördelen med att 
vara kvick. Men är det verkligen 
meningsfullt att leva hela livet på det 
sättet?

Faktum är ju att det endast är när 
man går långsamt som man kan 
uppfatta alla detaljerna. Det är endast 
den långsamma personen som kan se 
allt det som de snabba skyndsamt rusar 
förbi. 

Jag tycker att det finns en skönhet 
och en stor fördel med att ibland kunna 
sakta ner och leva långsamt. Man 
hinner uppfatta så mycket mer. Men 
sällan ges det utrymme för att uppskat-
ta den långsamma egenskapen hos 
andra människor. 

Jag kan som förälder till ett funk-
tionshindrat barn se hur värdefullt det 
kan vara att ibland slå ner på takten och 
istället se världen så som min son ser 
den. 

I en mycket långsammare takt. Det är 
så många saker som jag lätt missar i 
mitt eget liv när jag försöker hinna med 
så mycket som möjligt på kortast 
möjliga tid.  

Min son hjälper mig genom sitt sätt 
att vara, att ibland påminna mig om 
den stora magin som finns i att släppa 

taget om mitt effektiviserade tänkande 
och bara låta mig förundras över livets 
storhet.

Jag behöver ibland lägga mig på 
magen i gräset och betrakta grässtråna 
och känna doften som stiger upp ur 
jorden där allting gror. 

När jag ligger där på marken med 
näsan intill marken och blicken på ett 
litet grönt strå så slås jag varje gång av 
vilket mirakel det är att vi existerar. Hur 
livet fortplantar sig och lever vidare. 

Och på samma sätt förundras jag 
över oändligheten när jag en stjärnklar 
natt blickar upp mot himlen och ser 
alla dessa små tindrande ljus som liknar 
pärlsocker som dekorerar nattens 
himmel.  

De där detaljerna missar jag alltid 
utan undantag när jag snabbt försöker 
avverka en stund i livet på bästa och det 
mest effektiva viset.

Jag undrar om det kan vara så att vi 
lever på det här sättet för att vi försöker 
undvika någonting som är jobbigt att 
titta på. Oss själva. 

Kan det vara så att vi ibland försöker 
springa så fort i livet för att komma 
bort från oss själva?

Och om det är så – varför är det så 
skrämmande att se hur vi är?

Kanske är det helt enkelt så att många 
av oss lever som om livet i sig är ett 
problem som ska lösas på det snabbaste 
och mest effektiva sättet.

Men kanske är det så att livet inte är 
ett problem som ska lösas – utan ett 
mysterium som ska levas?

Och varför inte använda den här 
sommaren till att leva detta mysterium?

Ligg en stund i gräset och andas in 
jordens doft, betrakta den stjärnbe-
strödda himlen och gå lite långsamma-
re hand i hand med en annorlunda 
vän.

Ha en fin sommar! 
Sören Olsson

ATT GÅ LÅNGSAMT
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Nummer 4, 2009 (27 augusti)
SUPERGUIDE TILL HJÄLPMEDEL FÖR 
BARN OCH UNGA.
BÖCKER.
MÄSSPECIAL.

Nummer 5, 2009 (15 oktober)
IT & DATORER.
ARBETE OCH DAGLIG VERKSAMHET.

Nummer 6, 2009 (3 december)
ATT BLI VUXEN.
EKONOMI
SKOLA.
PSYKISK HÄLSA.

Sören Olsson

Välkommen till vår webbsajt

Nyheter, reportage & tips hittar du på 

vår webbsida www.foraldrakraft.se

Där kan du även beställa vårt digitala 

nyhetsbrev.

”Kan det vara så att vi 
lever på det här sättet för 
att vi försöker undvika 
någonting som är jobbigt 
att titta på. Oss själva.”

Vad händer i Föräldrakraft under 

2009? Vi har ögon och öron öppna 

för allt nytt som dyker upp, men har 

också en långsiktig plan för teman. 

Så här ser den ut. (Kolla in www.

foraldrakraft.se för mer uppdate-

rade uppgifter.) 
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Nu kan mamma lugnt 
gå till jobbet

Personlig assistans med 
självbestämmande för oss 
som behöver beslutsstöd

Jag heter Love och behöver assistans dygnet runt. Tack vare JAGs servicegaranti vet 
jag att jag aldrig blir utan assistans och att jag alltid har assistenter som jag själv valt 
och som kan mina behov. Från början var bara mamma servicegarant, men nu har 
vi också anställt en tjej som är servicegarant så att mamma kan gå tillbaks till sitt 
gamla jobb. Hon ser till att assistansen utförs precis så som mamma och jag be-
stämmer. Hon rycker också in om någon blir sjuk. Då kan mamma lugnt gå till jobbet.

Brukarkooperativet JAG Tel: 08-789 30 00   kooperativet@jag.se   www.jag.se
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Karl Grunewald: Sverige 
bör ta upp bristerna inom 
EU:s handikappomsorg  

Nyheter
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verige och Norge har unika 
erfarenheter av att förbättra 
livsvillkoren för personer 
med utvecklingsstörning men 

framgångarna måste försvaras. Om 
man blickar ut över andra delar av 
Europa påminns jag om vårt eget 50-
tal. Det borde den svenska regeringen 
ta upp när ordförandeskapet för EU 
övergår till vårt land.

Det sa Karl Grunewald när han fram-
trädde vid ett seminarium om hans nya 
bok ”Från idiot till medborgare”.

Många av de namnkunnigaste inom 
svensk handikappolitik var på plats hos 
Apotekarsocieteten i Stockholm när 
Gothia Förlag anordnade ett seminari-
um om Karl Grunewalds nästan 500 si-
dor tjocka bok om de utvecklingsstördas 
historia.

Karl Grunewald fyller snart 88 år men 
är fortfarande mycket aktiv som på-
tryckare och expert.

Han var mycket tydlig i sin uppma-
ning till regeringen att uppmärksamma 
de allvarliga brister som finns inom han-
dikappolitiken inom EU.

– Det borde regeringen ta upp när 
ordförandeskapet för EU övergår till 
vårt land, sa han.

Kenneth Johansson, ordförande i Riks-
dagens socialutskott, lovade på stående fot 
att vidarebefordra uppmaningen.

– Den handsken tar jag upp, sa Ken-
neth Johansson till Föräldrakraft.

Karl Grunewald, som i många år ar-
betat som chef för Socialstyrelsens byrå 
för funktionshindrade, beskrev de ut-
vecklingsstördas tillvaro som präglad av 
sorg, förtvivlan och besvikelse.

Men han framhöll samtidigt att ”två 
under” har inträffat under hans levnad.

Det ena gäller antalet utvecklingsstör-
da. På 30-talet bedömdes tre procent av 

befolkningen vara utvecklingsstörd och 
forskarna varnade för att antalet skulle 
öka i takt med moderniseringen.

– Det blev tvärtom, sa Karl Grunewald 
och konstaterade att denna positiva ut-
veckling stämde väl överens med att allt 
färre barn friskrevs från folkskolan på 
grund av fattigdom.

– Det andra undret är att vi inte läng-
re har utvecklingsstörda med svåra bete-
enden, stumma, kontaktlösa, de som 
bands fast, de som aldrig fick något an-
nat än anstaltsvård. Så är det inte längre. 
Idag växer nästan alla upp i sina hem och 
som vuxna bor de i egna lägenheter. 
Detta är inget mindre än ett under, me-
nade Karl Grunewald.

Karl Grunewald berättade att han som 
chef för Socialstyrelsens byrå för funk-
tionshindrade ”utnyttjade regelverket 
fullt ut” i sin kamp för att förbättra livs-
villkoren. Det kunde exempelvis handla 
om att återremittera ritningar över vård-
hemsbyggen eller att skriva bistra in-
spektionsrapporter.

– Självklart stötte vi på patrull och jag 
blev uppkallad till ministern. Men han 
sa: fortsätt så, doktorn! Det var när jag 
nyss hade fyllt 40 år, mindes Karl Gru-
newald.

Han återgav minnet från ett besök på 
ett vårdhem i Söderköping 1969.

– Det är allvarligt när barn inte får vara 

Grabben i kuvösen 
bredvid hyllas som 
förebild 

Ståupp-komikern Jonas Helgesson 
hyllas av Föreningen Furuboda med 
ett stipendium om 10 000 kronor.

”Jonas är ett föredöme och en 
förebild för oss alla. Hans föredrag 
och artiklar pekar på kraften i att inte 
ge upp och att tro på sin egen förmå-
ga oavsett vad omvärlden säger och 
tycker. Han utmanar till samtal om 
bemötande och tillgänglighet”, 
skriver styrelsen för Föreningen 
Furuboda i sin motivering till 
stipendiet.

Jonas Helgesson föddes 1978 och 
fick en svår cp-skada vid förlossning-
en. Fram till tioårsåldern använde 
han rullstol, men som tonåring 

bestämde han sig för 
att inte bli en av 
Hjälp medels centralens 
stammisar, och byggde 
upp sin fysiska styrka, 
och han gick sin egen 
väg i yrkesvalet.

”Trots omgivning-
ens skepsis har han 
förverkligat sin dröm 
om att försörja sig på 
att tala och skriva för 
andra. Som föreläsare, 
ståupp-komiker, 
skribent och författare 

beskriver han både förtvivlan i sina 
begränsningar och glädjen i den stund 
då begränsningarna övervinns”, 
skriver styrelsen i sin motivering.

Stipendiet kommer från Ernst och 
Ella Skoogs stipendiefond. Det delas 
ut varje år som erkännande för 
insatser inom folkbildnings- kultur 
och rehabiliteringsområdena som 
står i nära samklang med Furubodas 
mål för sin verksamhet.

Som författare har Jonas 
Helgesson skildrat sitt eget liv i den 
uppmärksammade boken ”Grabben i 
kuvösen bredvid” som även finns 
som ljudbok.

Här finns Jonas Helgessons egen 
webbsida:                 
www.jonashelgesson.se 

Ståupp-
komikern 
Jonas 
Helgesson 
hyllas som 
förebild.

Grunewald 
hoppas på 
Reinfeldt 

Karl Grunewald uppmanar 
den svenska regeringen 
att driva på handikapp-

politiken inom EU.

S

www.vivida-assistans.se
019-555 43 00

...med egen utbildning
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Musiken spelade central roll under 
Särskolans rikskonferens, som 
lockade 750 besökare.

Michail Kazinik berättade mycket 
livfullt och underhållande om olika 

kompositörer, starten 
av deras karriärer och 
deras ofta korta liv.

Frågan som 
Michail ställde var 
”hur kan musiken få 
eleverna i särskolan 
att växa som genier”. 
Under onsdagen blev 
det ett fördjupat 
seminarium om bland 
annat musikens 
hemliga tecken, med 

Michail Kazinik.
Eftermiddagen fortsatte på samma 

mycket underhållande och inspireran-
de sätt med Jurij Lederman som 
berättade om ledarskap som konst. 
Jurij Lederman tog upp hela första 
raden åskådare på scen och visade 
tillsammans med dem hur vi spelar 
olika roller och olika kroppsspråk. /aw

Särskolekonferens
trollband besökare

barn eller när vuxna inte får använda sina 
händer, när kollektivet sviker de utsatta. I 
Söderköping kom jag till ett vårdhem, där 
det inte fanns någon inredning mer än 
väggfasta bänkar. Det fanns en enda toa-
stol. Med personalens hjälp lyckades vi 
hitta några mycket slitna leksaker.

– När jag åkte därifrån antecknade jag 
mina tankar. Vilka föreställningar kunde 

de ansvariga ha haft om barns behov av 
lek? Har de inget samvete? Detta var i ett 
av de rikaste landstingen. Med ett enkelt 
knäpp med fingrarna hade de ansvariga 
kunnat ge barnen leksaker!

Karl Grunewald berättade att bekym-
rade föräldrar ofta tystades av auktorite-
terna. Men hans inspektionsrapporter 
var offentliga och det ledde till upp-
märksamhet i media.

– Via media väcktes en kollektiv skuld, 
sa Karl Grunewald som menade att TV 
spelade en viktig roll under dessa år för 
att uppmärksamma bristerna.

Kenneth Johansson, socialutskottet, hyl-
lade Karl Grunewalds bok och insatser i 
sitt anförande.

– När jag läste boken, under en tågre-
sa, blev mina ögon mer än glansiga. 
Människor utnyttjades och framställdes 
som icke mänskliga. Hur tänkte man på 
den tiden? Och hur tänker man nu? Vad 
kommer mitt eget barnbarn att tänka 
om mitt arbete när det har gått 50 år till? 
Jag ska göra allt jag kan för att mina 
barnbarn inte ska behöva skämmas. 
Trots alla förbättringar har vi ingen an-
ledning att slå oss för bröstet och säga 
att vi är klara. Vi har fortfarande lång 
väg kvar att gå, sa Kenneth Johans son. 

 Valter Bengtsson

Michail 
Kazinik 
spelar fiol på 
konferensen.

... och Kenneth Johansson, 
socialutskottets ordförande, 
lovar att vidarebefordra 
budskapet till regeringen.

Spetskompetensen
finns här.
Vi har expertkunskaper och en gedigen 

processerfarenhet inom LSS och LASS.

Välkommen att kontakta oss på www.cjadvokat.se

STOCKHOLM
Cardellgatan 1
114 36 STOCKHOLM
Tel: +46 (0)8-411 22 52
Fax: +46 (0)8-611 00 52

UMEÅ
Kungsgatan 67
903 26 UMEÅ
Tel: +46 (0)90-13 00 96
Fax: +46 (0)90-77 30 20

KIRUNA
Hjalmar Lundbohmsvägen 44
 981 31 KIRUNA 
Tel: +46 (0)980-137 10 
Fax: +46 (0)980-137 12

FK_0903_s14-17_nyheter_v04.indd   15FK_0903_s14-17_nyheter_v04.indd   15 09-05-07   16.39.1709-05-07   16.39.17



Nyheter

16 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2009

”Våra liv utpekas som ovärdiga och 
utan livskvalitet. Debatten öppnar 
upp för trakasserier mot funktions-
hindrade”. 
Emilie Felderman, Jonas Franksson, 
Vilhelm Ekensteen är några av de 
kända personer som reagerat på 
debatten efter häktningen av den 
dråpmisstänkta barnläkaren.

Debatten har skapat ”en uppiskad stäm-
ning mot funktionshindrade” skriver de 
och andra företrädare för en rad tunga 
organisationer i ett pressmeddelande.

– Vi uplever att en rad ovederhäftiga 
uttalanden från bland andra läkarkåren 
och Socialstyrelsens utredare har föranlett 
vidare angrepp mot oss i den offentliga 
debatten, heter det i pressmeddelandet.

Personerna och organisationerna ankla-
gar barnläkaren Hugo Lagercrantz och fi-
losofen Torbjörn Tännsjö för att ha lett in 
diskussionen till att handla om ”vilka liv 

som inte kan antas kom-
ma att innehålla livskvali-
tet och värdighet nog för 
att räddas”.

– Vi upplever att våra 
liv utpekas som ovärdiga, 
utan livskvalitet och anser 
att den här typen av de-
batt i förlängningen kan 
sanktionera ytterligare 

diskriminering och användas som före-
vändning för inbesparingar och nedskär-
ningar gällande resurser som vi är bero-
ende av för vår livskvalitet. Till exempel, 
personlig assistans och hjälpmedel, skri-
ver Vilhelm Ekensteen med flera.

En allvarlig effekt av debatten är att den 
kan öppna upp för trakasserier mot per-
soner med funktionsnedsättningar.

– På nätforum florerar vokabulär som 
”paket”, ”grönsak”, ”kolli i rullstol” och 
så vidare i diskussionerna om vad som 
är värdigt och livskvalitet. Vi anser att 

det är samhällets och i synnerhet medias 
och politikers plikt att markera att ned-
sättande, utpekande och diskrimineran-
de språkbruk om och handlingar riktade 
mot funktionshindrade inte accepteras, 
heter det i pressmeddelandet.

Särskilt allvarlig anser man att Hugo 
Lagercrantz debattartikel i DN varit.

– Hugo Lagercrantz uppger att många 
läkare avslutat livsuppehållande respira-

torbehandling när ett 
hjärnskadat barn enligt 
läkarens bedömning kan 
bli totalförlamat med yt-
terst begränsad förmåga 
att kommunicera med 
omvärlden. Flera av våra 
medlemmar lever med 
just sådana funktions-
nedsättningar.

– Att offentligt antyda att döden hade 
varit ett bättre alternativ för dem är res-
pektlöst och oempatiskt. ●

Man kan inte förneka sociala problem 
med att få ett extremt för tidigt fött 
barn, skriver Hugo Lager crantz.

Barnläkaren Hugo Lagercrantz debattar-
tikel på DN, där han försvarade den häk-
tade narkosläkaren på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, möttes av upprörda kom-
mentarer från många personer med funk-

tionsnedsättningar och deras anhöriga. 
Nu har Lagercrantz svarat på kritiken.

– Här gäller det frågan om hjärndöd 
hos spädbarn, sedan har andra debattörer 
hakat på och diskuterat eutanasi av pa-
tienter med svår cancer eller hjärnskador. 
Jag har aldrig ifrågasatt funktionshindra-
des barns rätt att finnas till av sociala skäl. 
Men jag anser ändå att man kan inte för-

neka sociala problem med att få ett ex-
tremt för tidigt fött barn. Det är ett argu-
ment mot den tendens till nedrustning av 
habiliteringen vi ser idag, skriver han.

– I decennier har jag arbetat med för 
tidigt födda barn och argumenterat för 
att man skall satsa mer resurser till den-
na vård, även om det leder till att fler 
barn överlever med funktionshinder, 
skriver Hugo Lagercrantz själv i en ar-
tikel på debattsajten Newsmill. ●

Läs hela artikeln på foraldrakraft.se

Jonas 
Franksson

Debatten om den häktade barnläkaren

”Våra liv utpekas som ovärdiga 
och trakasserierna ökar”

Jag har alltid kämpat för barn som föds för tidigt
Hugo Lagercrantz: 

Hugo 
Lagercrantz

I samarbete med: Anhörigas Riksförbund, BraVå, DHR, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Föräldrakraft, Hjälpmedelsinstitutet, Karolinska Institutet, Kommunal,    Le

Alla har rätt 
till ett bra liv! 
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Försäkringskassan får 
allvarlig kritik av Justitie-
ombudsmannen för att en 
ansökan om vårdbidrag och 
personlig assistans blivit 
liggande i mer än ett år. Nu 
lovar Försäkringskassan att 
det inte ska upprepas.

Ärendet handlar om en 
mamma som sökte stöd för 
sin son som har autism. 

Mamman tog upprepade 
gånger kontakt med handläg-
garen och den ansvarige 
chefen på Försäkringskassan 
i Borås. Hon hade även 
kontakt med de medicinska 
rådgivarna på Försäkrings-
kassan.

Trots det dröjde besluten 
över ett år, rapporterar Sve -
riges Radio. Mamman hade 

dels ansökt om att få bli 
personlig assistent för sin 
son, dels ansökt om vårdbi-
drag.

Till slut vände sig den 
förtvivlade mamman till 
Justitieombudsmannen för 
att få hjälp. JO konstaterar nu 
att Försäkringskassan har 
hanterat ärendet så otillfreds-

ställande att man inte kan 
undgå allvarlig kritik, rappor-
terar Sveriges Radio. Hand-
lägg ningen av ärendet 
kän netecknas av passivitet , 
skriver JO.

I ett svar till JO har 
Försäkringskassan uppgett 
att man har vidtagit åtgärder 
för att dröjsmål av det här 
slaget inte ska upprepas. ●

Justitieombudsmannen: Så lång tid får det inte ta att handlägga vårdbidrag

,    Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, PRO, RTP-S, Rekryteringsgruppen, SPF, Vårdförbundet, Vårdföretagarna och YLab.

Mässan där du kan pröva och jämföra hjälpmedel
och tjänster på ett och samma ställe.
Här kan du även besöka ett antal intressanta och
kostnadsfria seminarier med Karolinska
Institutet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksför-
bund, Föreningen Svenska Arbetsterpeuter och
många fler. Gå in på www.ettbraliv.com och för-
registrera dig så undviker du köer vid entrén.
Allt är gratis. Välkommen!

9-11 september 2009 

Vi ser möjligheter
där andra ser svårigheter

LEK   TRÄNING   PEDAGOGIK   SKOLA

www.movewalk.se

Träningen på Move & Walk vänder sig till barn, ungdomar 
och vuxna med neurologiska skador och fungerar som ett 
komplement till ordinarie habilitering. Med hjälp av konduktiv 
pedagogik och ett holistiskt synsätt guidar våra conductorer den 
funktionshindrade att lära känna sin kropp och att utvecklas. 
Ett steg mot en självständigare, enklare och roligare vardag.

Många landsting står idag för habiliteringskostnaderna hos 
Move & Walk. Tveka inte att höra av dig till oss för information 
om vad som gäller i ditt landsting. Ring 031-55 84 20, 
08-624 99 91 eller mejla info@movewalk.se
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Drygt 12 000 besökare och fl er än 200 
utställare gjorde Leva & Fungera till en 
folkfest på Svenska Mässan i Göteborg 
i april. Ett stort lager av provexemplar 
av Föräldrakraft gick åt som smör i sol-

sken, allt medan 
tidningen fi ck mas-

sor av tips från gamla och nya läsare. 
De tre dagarna med utställning, konfe-
rens och föreläsningar gick alldeles för 
snabbt. Här är ett svep från några av de 
aktiviteter som vi hann fånga på bild.

Folkfest och närande    
Intresset för Föräldrakraft var större än någonsin på årets Leva & Fungera-mässa. Montern besöktes flitigt av unga och gamla, 
anhöriga och professionella, eldsjälar och tipsare, trogna prenumeranter och helt nya läsare. Här är det Lotta Appelqvist (till 
vänster) och Annette Wallenius (till höger) som pratar med studenter från ett omvårdnadsprogram.

Läs även: Självkritiska tungviktare öppnade Leva & Fungera, sidan 24

Leva & Fungera

Personlig assistans för dig
som vill bestämma själv

För Stil är din personliga assistans mycket mer 

än bara en tjänst. Vår grundidé är i praktiken 

en arbetsmodell för ökat självbestämmande. 

Vi ger dig unik utbildning, juridisk rådgivning 

och bra förutsättningar för personligt växande. 

Arenavägen 63, 121 77 Johanneshov

Telefon: 08-506 221 50

Web: www.stil.se

E-post: info@stil.se
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Många ville delta i Föräldrakrafts 
tipstävling under premiärdagen och 
hade möjlighet att sitta ned för att 
fylla i svaren på frågorna. 

Två av premiärdagens 
drygt 4 000 besökare 
var dessa båda 
Föräldrakraftläsare 
på jakt efter bra 
lösningar för sin 
dotter – Torbjörn 
Bengts son och Stina 
Österberg.

Det var ofta gott om besökare runt Föräldrakrafts monter.
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NÄR DU

VILL VAR A ÖVER ALLT

www.permobil.se

E X T R A F U N K T I O N

tar dig dit du vill.

M X

1-2page(swedish).indd 11 1/15/09 3:44:17 PM

 mötesplats

Statsrådet Maria Larsson var dragplåster på konferensen 
om ”Tillsammans gör vi Sverige tillgängligare”. 

Uppfinnaren 
som förverkli-
gar sin dröm. 
Ett av de 
spännande 
hjälpmedel 
som visades på 
Leva & Fungera 
var Innowalk 
från EO-
funktion.

Uppfinnaren, Ånund Olsen, fanns på 
plats och berättade om sina mål med 
Innowalk. – Drömmen är att ge de 
allra svagaste barnen hjälp att ha ett 
bra liv, sa Ånund Olsen.
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Vi erbjuder en unik kurs för unga vuxna med 
diagnosen Aspergers syndrom (eller högfungerande autism 
utan utvecklingsstörning) – en kurs som vill förbereda dig 

för de krav som du kommer att möta i samhället. 
                                                 Ytterligare information: 
 0553 – 100 04    www.molkom.nu 

 

  A-kursen 

www.enigmaomsorg.se

Vi gör allt vi kan för att du som kommer till oss hittar

      jobbet du längtar efter!

www.misa.se     telefon +46 8 580 813 40

Daglig verksamhet enligt LSS § 9 samt stöd enligt SoL i Stockholm och Skåne.

Jonas Franksson och Maria Larsson var två av 
 deltagarna i konferensen om hur Sverige ska bli mer 
tillgängligt.

Nya rekord hägrar för simstjär-
norna Christoffer Lindhe och 
Jennie Ekström – två kända 
idrottsprofiler som deltog på 
Leva & Fungera. Både Christoffer 
och Jennie har nyligen gått med i 
Team Frö sunda, vilket innebär att 
de får personliga tränare som 

assistanter, något som betyder 
mycket för deras utveckling som 
simmare.

– Det är väldigt viktigt att 
man kan ha en personlig tränare 
som får lön för arbetet och inte 
måste jobba ideellt, säger 
Christoffer Lindhe. ●

Med nya rekord i sikte

Leva & Fungera

En unik båt som gör det möjligt för alla att komma ut på 
sjön. Jonas Nilsson är försäljningschef på företaget 
Hanterbara båtar AB som premiärvisade ”Hantera 750”, 
en båtmodell för skeppare och besättning med nedsatt 
rörelseförmåga.

LSS-boende
i Lidköping
I centrala Lidköping finns ett 
träningsboende för ungdomar 
med funktionsnedsättningen 
Aspergers syndrom/hög funge-
rande autism i åldern 16-21 år. 
Enheten består av 5 lägenheter, 
gemensamhetsdel och personal-
utrymmen. Personal finns 
dygnet runt. 

Gryning Vård AB är 
landets största 
företag inom HVB 
och erbjuder ett brett 
och kundanpassat 
vårdutbud för barn, 
ungdomar och 
missbrukare.

www.gryning.seGryning Vård AB    Tel 0510-20488
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En av många nya spännande 
produkter var svenska bildtele-
fonen Joice som Daniel 
Pagrotsky och Ann Franklin 
(som syns i bildskärmen) 
demonstrerade för massor av 
intresserade.

Autoadapts nya lågprissimula-
tor vänder sig till bland annat 
trafikskolor och gymsär. De 
körsimulatorer som hittills har 
funnits på marknaden har krävt 
miljoninvesteringar, men 
Autodapts modell ska vara 
betydligt billigare.

Bland de många föreläsarna på 
mässans olika scener fanns 
Move & Walks grundare Eszter 
Horváth Tóthné, som berättade 
om sin verksamhet inför 
fullsatta stolsrader. Under 
hösten startades en särskola i 
Move & Walks regi och Eszter 
Horváth Tóthné kunde meddela 
att Skolverket lämnat en 
glädjande rapport. 
– Idag fick vi beskedet från 
Skolverket att skolan är helt 
utan anmärkningar.

Belåten mässgeneral. Maria Nilsson grejade mötesplatsen 
som drog en mycket blandad publik och många familjer på 
jakt efter hjälpmedel och praktiska lösningar. Hon kunde 
till slut räkna in 216 utställare och 12 320 besökare. 

Teckenkurser

Tecknologen ABgg
Håkan Ernklev  0511 - 290 18 el 0705 - 66 48 22

www.tecknologen.se info@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Kursen för dej som behöver tecken i ditt jobb!

Priser inkl material och fika moms tillkommer

för dig som behöverför dig som behöver...

G dkGrundkurser

STOCKHOLM
STO922 25 - 29 maj 5 dagar 4 390:-
STO938 14 - 18 sept 5 dagar 4 390:-
STO946 9 - 13 nov 5 dagar 4 390:-

GÖTEBORG
GÖT950 7 - 8 dec  2 dagar 2 250:-

Under en inspirerande, trevlig och effektiv kurs får du lära dej massor 
med användbara tecken och får dessutom kunskap och råd om hur du 
kan använda dem på bästa sätt i ditt arbete. Dessutom ger kursen dej 
tillräckligt med träning för att du ska känna dej säker i din teckenan-
vändning på jobbet. Våra kurser ger dej både den kunskap och den 
inspiration du behöver - och roligt är det också!

...tecken i ditt arbetet k i ditt b t
...inspiration och stöd för att teckna

...känna dej säker på att du tecknar rätt 
...bli duktig på att använda tecken i olika situationer

Kurs på hemmaplan?
Ju fler som tecknar på en arbetsplats desto bättre! Är ni många
som behöver utbildning - köp en egen kurs! Vi genomför kurser 
på olika nivåer, omfattande 1, 2 eller flera dagar - över hela landet.
Hör av er till oss och beskriv era behov - vi löser dom!

En Tecknologen-kurs ger dej den
kunskap och den inspiration du behöver!

Håkan Ernklev, Tecknologen AB 

Bollplank eller mer information?
Vill du diskutera tecken och
teckenanvändning? Då är du alltid 
välkommen att höra av dej till mej!
Tecken och teckenkurser är inte bara 
mitt jobb, det är också väldigt roligt att
prata om och intressant att diskutera. 
Jag delar gärna med mej av mina
erfarenheter, så välkommen att kontakta 
mej - skriv en rad eller ring!

Är ni intresserade av kurs på era fortbildningsdagar i juni
eller augusti? - kontakta oss redan nu! 

Kurs i juni / augusti?
ååintressera

elle

Kurs
int era

s

elle

rsK

Fullb
oktresstress

!KuKu

FULLT!

”En kanonbra kurs, som trots fem dagar gick alldelels för fort! Otroligt roligt och 
givande med mycket skratt. Tänk att ha så roligt och samtidigt kunna lära sej, inte 
bara massor med tecken, utan också att verkligen lära sigt använda dem och få
veta mer om hur det fungerar att TECKNA! Detta kommer jag att ha mycket nytta
av i kommunikationen med min son. Rekommenderar ALLA som behöver tecken
att gå den här kursen! Absolut! ”

Tidigare kursdeltagare tycker...
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Salbohedskolan är en 4-årig gymnasiesärskola som följer det individuella 
programmet.

Vi erbjuder undervisning samt boende enligt LSS och har kontinuerligt 
intag under året. Vi har öppet året runt.

www.salbohedskolan.se

Frida-Louise Vikman och 
Johanna Lagerwall fanns på Leva 
& Fungera för att puffa för 
Rullstolsfrämjandet och det 
stora rullstolsrally som ska 
vända upp och ned på 
Stockholm City den 29 augusti. 
Den dagen kommer ett tiotal 
professionella rullstolsåkare att 
fara runt på bland annat 
Hamngatan och Kungsgatan och 
kanske även inne i ett eller flera 
varuhus och dess rulltrappor.  

– Vi vill visa upp rullstols-
åkarna i samhället och ta bort 
tycka synd om-stämpeln. Att åka 
rullstol kan vara en sport på 
samma sätt som cykling eller 
skateboard, berättar Frida-Louis 
och Johanna.

Rallyt är egentligen inte tänkt 
som ett elitlopp. Denna gång är 
det inbjudna åkare, men 
kommande år kommer arrange-
manget att vara öppet för alla. 
Och det finns ganska många 
som åker rullstol, cirka 100 000 
bara i Sverige. ●

Stöd till föräldrar som har 
barn med funktionsnedsätt-
ningar står i fokus för Karin 
Davidssons och Cornelia 
Sobeks projekt ”Huvudroll – 
Föräldraroll” som drivs av 
Intressegruppen för assistans-
berättigade, IFA. 

– Det är väldigt viktigt att 
föräldrar kan fortsätta vara 
föräldrar till sitt barn även när 
personliga assistenter kommer 
in och det blir så mycket annat 

som ska ordnas, säger Karin 
och Cornelia.

Projektet startade i februari 
och ska pågå i tre år. Nu ska 
olika familjers erfarenheter 
samlas in för att bra stödfor-
mer ska kunna utvecklas och 
spridas genom film, bok, 
webbsida och på andra sätt. 
Projektet får inom kort upp en 
webbsida på adressen www.
barnochassistans.se där man 
kan läsa mer. ●

”Vi vill visa upp 
rullstolsåkarna i 
samhället.”

Leva & Fungera

Samlar erfarenheter

Rullstolsrally i city

Vi vill ta bort tycka synd om-stämpeln, säger Frida-
Louise Vikman och Johanna Lagerwall.

www.vivida-assistans.se
019-555 43 00

...med engagemang
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Balansträning med 
inspiration från 
dataspel är möjligt 
med nya Balance-
Control Game som 
premiärvisades av 
Jeanette Anders-
son från Jelifa. 
”Jag tror att detta 
kan vara ett roligt 
träningshjälpmedel 
på barnhabilite-
ringar”, sa 
Jeanette, som här 
visar balansplattan 
medan man i 
bakgrunden kan 
skymta den bild 
som visas på en 
datorskärm när 
man tränar.

David Lega reser 15-20 dagar 
varje månad och nu startar 
han en ny resebyrå, som ska 
skräddarsy resor utifrån de 
enskilda personernas behov.

– Trygghet för mig när jag 
själv reser är att jag vet att allt 
fungerar utifrån mina behov. 
Jag behöver inte fundera på 
om det verkligen är dusch och 

inte badkar på hotellet där jag 
tar in. På så sätt får jag ut 
betydligt mycket mer av min 
reseupplevelse, säger David 
Lega. ●

Genom att bilda ett bostadskooperativ kan man ordna indivi-
duellt anpassade bostadslösningar och kombinera det med 
personlig assistans, berättade Bernt Carlberg och Ingrid 
Nordström från Gil i Göteborg. 

Box 510, 162 15 Vällingby
Tfn 08-620 17 00
Fax 08-739 21 52
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se

Sök och beställ 
i vår biblioteks-
katalog Hicat på 
www.hi.se/hicat

Hjälpmedelsinstitutet
Ett nationellt kunskapscentrum – ett nav – inom området hjälpmedel 
och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
Läs mer på www.hi.se

Hjälpmedelsinstitutets specialbibliotek med böcker och filmer om 
funktionsnedsättningar, hjälpmedel och tillgänglighet är öppet för 
alla! Vi har tidskrifter från brukarorganisationer – de lånar vi inte ut, 
men vi kopierar gärna. 

På vår webbplats, www.hi.se, finns Hjälpmedelstorget. Där finns bl.a. 
information om lekplatser, fritiden och kognition.

Nytt prioriterat område Skola till Arbete – barn och ungdom med fokus 
på skola samt övergången till arbetsliv. www.hi.se/skolatillarbete

Lega – en van resenär som öppnat resebyrå

Utbildningsdag i Stockholm, Uppsala, Lund och Linköping 

Att arbeta som personlig assistent

En mycket omtyckt och 
efterfrågad utbildning 
- Nu på fl er orter!

Datum
Stockholm: 3 juni eller 29 sept
Uppsala: 1 juni eller 6 okt
Lund: 10 juni eller 15 sept
Linköping: 8 juni eller 8 sept

Pris
1 980 kr inkl. lunch och kaff e 
Moms tillkommer

En utbildning för dig som arbetar som personlig assistent sedan några år eller till dig 
som precis ska börja arbeta som personlig assistent.

Anmälan och mer info
www.kui.se, anmalan@kui.se, tel 08-650 04 24
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ässan Leva & Fungera rivstar-
tade med en stor konferens 
om hur Sverige ska bli mer till-

gängligt. På konferensen medverkade 
bland annat statsråden Maria Lars son 

och Åsa 
Tor-
stens-

son, statssekreterare Elisabet Falemo 
och SKL:s ordförande Anders Knape.

Självkritik präglade inläggen från konfe-
rensens tungviktare, men Maria Larsson 
utlovade att statliga myndigheter ska bli 
föredömen när det gäller tillgänglighet. 

– Vi vill ha system för öppna jämfö-
relser av myndigheternas tillgänglighets-
arbete, sa hon vidare.

Kommunerna fick kritik av Maria Lars-
son för att vara släpphänta med reglerna. 

– I vissa kommuner har det varit väl-
digt många dispenser från plan- och 
bygglagen. En strängare restriktivitet be-
hövs i nybyggnationen, sa Maria Larsson, 
som samtidigt berömde de kommuner 
som regelbundet avsatt medel för till-
gänglighetsarbetet.

– Där har det också hänt saker, sa 
Maria Larsson.

Ministerkollega Åsa Torstensson be-
klagade att så lite gjorts för att förbättra 
tillgängligheten inom kollektivtrafiken, 
men lovade nu att sätta de enskilda rese-
närernas behov i centrum. 

– Ni har all rätt att kritisera vad staten 
har gjort hittills, sa Åsa Torstensson.

Elisabet Falemo är statssekreterare på 
miljödepartementet. Hon berättade att 
plan- och bygglagen just nu genomgår en 
stor översyn som kommer att resultera i 
ett regeringsförslag redan under våren. 

– Lagen ska göras tydligare och kom-

munerna ska uppmuntras att förbättra 
sin tillsyn, sa Falemo. Hon påpekade 
också att om lagen inte följs måste kom-
munerna utdöma viten.

Anders Knape, ordförande för Sveriges 
Kommuner och Landsting, betonade att 
SKL ska visa ett tydligt ledarskap när det 
gäller satsningar på tillgänglighet. 

– I vårt arbete med planering och 
bygglov har vi starka möjligheter att på-
verka, något som vi inte har använt till-
räckligt mycket, sa Anders Knape själv-
kritiskt. ●

Maria Larsson, Åsa Torstensson, Elisabet Falemo och Anders Knape vill stärka 
kommunernas tillsynsroll så att nybyggen i ökad utsträckning blir tillgängliga.

Självkritiska tungviktare rivstartade mässan
M

Leva & Fungera

Assistans på dina villkor
för ökad livskvalite

Verksamhetsansvarig Tord Bylander Brukarstödjare Malin Malm

TEBY Assistans är medlem i KFO
och har kollektivavtal med SKAF.

Godkänd IfA-verksamhet.

Assistans Bronsgatan 14 • 253 61 Helsingborg • Tel/Fax 042-29 84 00 • Mobiltel 073-244 23 71 • E-mail:teby@teby.se

TEBY assistans är ett privat bolag och startade sin verksamhet, som assistansbolag, januari 1998, 
sedan hustrun blivit skadad 1996.

För våra kunder har vi hand om arbetsgivaransvaret, med allt det innebär.

Vi skapar och bistår med kompetens vid ansökan, överklagan,
byte av administratör, personalfrågor, rådgivning och stöd.

Varje medlem bestämmer och har kontroll över sin egen assistanssituation
och egen och assistenternas utbildning. De väljer sina egna assistenter.
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Häftiga kläder för aktiva ungdomar när Malmö får ny catwalk 
En catwalk med häftiga kläder för aktiva ungdomar. Det hoppas Annette Persson Hall 

att årets upplaga av Hjälpmedel Öresund kan bjuda på i 30 september-1 oktober. 
På programmet står även massor av idrottsaktiviteter i samarbete med idrottsför-

eningen FIFH. Om planerna går i lås blir det en mycket spännande modevisning, 
med exempelvis hiphop-jeans och snygga jackor, kjolar etcetera.

URIFORM
500 hjälpmedel för alla

www.uriform.se

URIFORM BUTIKEN
Tel. 08-6402955. 
Fax. 08-6402957.

e-post: butiken@uriform.se 

Kläder vid funktionshinder

www.carema.se

för elever med diagnos inom autismspektrat.
Gymnasiesärskola med 4-årig individuellt anpassad utbildning

Vi erbjuder även två nationella program, det estetiska programmet eller 

handels- och administrationsprogrammet.

Vi arbetar inom gällande läroplan, utifrån elevens förutsättningar. Våra 
elever har möjlighet till praktisk yrkesträning, med en egen handledare. 
Carema VIP-särskola har skolverksamhet i Solna, och fr.o.m. HT 2009 även 
i Sollentuna. Undervisningen kommer att bedrivas i nyrenoverade och 
modernt utrustade lokaler. 

Vi vänder oss till elever som avslutat grundsärskolan eller trä-
ningsskolan. Vi ser möjligheter i hela den lärande processen och 
tillsammans guidar vi eleven till ett meningsfullt vuxenliv. Skolan 
kännetecknas av en pedagogik som bygger på samspel mellan 
barn och medarbetare samt en nära kontakt med föräldrar och 
närstående. Hos oss får varje elev en stödperson.

Vårt individuella program erbjuder en allmän linje där schemat är 
individanpassat efter varje elevs behov, önskemål och förutsättningar. 
Vi erbjuder verksamhetsträning genom samspelspedagogik baserad 
på de fem ämnesområdena utifrån kursplanen:
 Estetisk verksamhet
 Idrott och hälsa
 Kommunikation och socialt samspel
 Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap
 Vardagsaktiviteter

Kontakta gärna rektor Helena Söderqvist Lönnblad 
Mobil: 0733-77 53 12 
E-post: helena.soderqvist@carema.se

Inom Carema VIP erbjuder vi ”helhetslösningar” inom för- respektive grundsärskola och gymnasiesärskola, samt korttidshem och boende.

Musikstjärnor på Föräldrakraftscenen Ett Bra Liv på Stockholms-
mässan den 9-11 september får en speciell liten Föräldrakraft scen. Här 
kommer mässbesökarna att få ta del av bland annat ”Musik stjär norna” och 
aktuella miniföreläsningar, om till exempel bilanpassningar och att åka 
trafiksäkert. Målsättningen är att scenen ska bidra till att locka många 
familjer och professionella som arbetar med barn och unga till Ett Bra Liv. 
”Scenen är något vi hoppas mycket på och där kan vi skapa ett intressant 
innehåll”, säger Anders Rudestad, ansvarig på Stockholmsmässan.

ID-dagarna ska visa hur datorn kan göra livet lättare  Hur kan 
datorn underlätta för dyslektiker? Varför vill inte Kim använda sina hjälpme-
del? Det är några frågor som får svar på ID-dagarna i början av oktober. För 
alla som är intresserade av ny, användarvänlig datorteknik som ett sätt att 
underlätta vardagen är Hjälpmedelsinstitutets årliga konferens och utställ-
ning en viktig mötesplats. Årets ID-dagarna äger rum den  7-9 oktober på 
Factory Nacka Strand utanför Stockholm. Ett av dragplåstren är professor 
Martin Ingvar som talar på temat ”vem styr vem, hjärnan eller datorn?”.

Martin Ingvar, 
dragplåster.

Musikstjärnorna är 
för alla som vill 
sjunga eller spela.

Annette Persson Hall hoppas på en spännande och annorlunda modevisning.

Ta fram almanackan och notera redan nu!

Tre av höstens hetaste tillställningar
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200 ungdomar 
med olika funk-
tionsnedsättning-
ar väntas delta i 
Sveriges troligen 
första rikstäckan-
de kulturfestival.
– Ett startskott, 
säger Håkan 
Sandh, projektle-
dare för Pascal-
festivalen.

ascal är den enhet 
som mäter tryck, 
blodtryck till exem-

pel. När Pascalprojektet drogs 
igång för tre år sedan av 
Sveriges musik- och kultur-
skoleråd, Smok, handlade det 
om andra former av tryck; in-
tryck, påtryck, uttryck, av-
tryck.

Under tre år har kulturskolor 
från 29 kommuner i hela lan-
det ingått i Pascal projektet. 
Arbetet har handlat om att gö-
ra Kulturskolans verksamhet 
mer tillgänglig för barn och 
ungdomar med funktions-
nedsättning.  I september av-
slutas projektet, men redan 
den 15-16 oktober går den 
första Pascal festivalen av sta-
peln i Västerås.

– Det här är dels en slut-
punkt genom att de kan sam-
las från de här 29 kommuner-
na, men sen ser vi det också 

som en start på att vi drar 
igång en förening som ska 
jobba för alla barn och ungas 
rätt till kulturutövande. Vi ser 
inget egenvärde i att det bara 
är Kulturskolan som involve-
ras, de ungdomar och grup-
per som vill komma till festi-
valen är jättevälkomna även 
om de inte har nån anknyt-
ning till Kulturskolan, säger 
projektledare Håkan Sandh.

Hur kommer det sig att 
du blev engagerad i det här 
projektet?

– Jag har varit intresserad i 
alla år och har jobbat som 
rektor på Kulturskolan i 15 år. 
Vi har haft en del verksamhe-
ter riktade till barn med funk-
tionsnedsättning och sen dök 
det här projektet upp, så det 
är lite av en tillfällighet.

Under Pascalfestivalens två 
dagar kommer barn och ung-
domar kunna uppträda själ-

Musik
stjärnorna

Alla barn 

och unga 

är välkom-

na att upp-

träda och 

sjunga sin 

favoritlåt 

när Föräldra kraft arrangerar 

Musikstjärnorna på på mässan 

Ett bra liv. Albin Appelqvist, dj och 

internet-radiopratare från Sollefteå, 

håller i arrangemanget tillsam-

mans med oss på Föräldrakraft. 

Välkomna!

När? 9-11 september 
klockan 15

Var? Föräldrakraftscenen, 
Stockholmsmässan

Hur? Anmäl dig NU genom 
ett mejl till 
info@faktapress.se

kraft

Fakta Pascalfestivalen
Pascalfestivalen: 
Västerås 15-16 oktober
Festivalen är kostnadsfri 
att besöka men besökar-
na står själva för res- och 
boendekostnader
Anmälan kommer inom 
kort att kunna göras på 
Sveriges musik- och 
kulturskoleråds hemsida 

www.smok.
se
För frågor 
eller intres-
seanmälan 
kontakta 
Håkan 
Sandh: 
hakan.
sandh@smok.se

Festival start s

Håkan 
Sandh.

P

Anmäl dig NU till...
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Kultur

va, se varandra uppträda och 
delta i workshops. Tyngd-
punkten ligger på scenisk 
verksamhet, men det kom-
mer också att visas bildut-

ställningar och hållas semi-
narier, föredrag och debatter.

För Håkan Sandh, som har 
arbetat med projektet sedan 
starten, har den viktigaste in-
sikten varit att många frågor 
som väcks är mer generella 
än man först kan tro. Att det 
inte bara handlar om en liten 
isolerad grupp utan om stör-
re frågor som värdegrund och 
hur vi behandlar varandra.

– En annan sak är att man 
vänder på perspektiven och 
frågar sig vad de här ungdo-
marna kan tillföra kulturen el-
ler på vilket sätt kulturlivet kan 
berikas av de här personerna, i 
stället för att fråga sig vad kul-
turen kan göra för dem. Det 
kanske är en förmån för kultu-
ren att alla ser lite olika ut.

Även om det är ett par må-
nader kvar tills festivalen drar 
igång så är Håkan Sandh re-
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dan igång med att ta emot 
anmälningar.

– Främst handlar det om 
grupper, men det kan höra 
av sig enskilda personer, och 
det är inget som hindrar 

dem. Vi vill ha en så bred syn 
på funktionshinder som 
möjligt, säger vi nej till nå-
gon är det av utrymmesskäl i 
lokalen i Väster ås. 

 Åsa Secher

t skott för kultursatsning
Pascalfestivalen handlar om 
både sång, musik och andra 
former av kultur.  Ungdomar i 
Kristinehamn deltar med 
stort engagemang i kultur-
skolan.

Bli modell och bidra till 
ett mer jämlikt samhälle!
Funkisbyrån är Sveriges första modellagentur där man 
bara får vara med om man har funktionsnedsättningar.  
Utöver det finns inga andra krav för att få delta. 

Bli mer synliga i medierna

Syftet med Funkisbyrån är att människor med funktions-
nedsättningar ska bli mer synliga i nyhetsbevakning, media 
och reklam. Man är en del av mångfalden i samhället och 
detta borde avspeglas i media och reklam. Tyvärr gör det 
inte det idag. När man väl får vara med är det oftast bara 
i problematiska sammanhang som t ex att man inte blivit 
beviljad personlig assistans eller att färdtjänsten krånglar. 

Inkluderas på samma villkor som andra

Det här vill vi ändra på, och därför har vi startat Funkisby-
råns modellagentur. Här ska journalister, reklam- och film-
producenter kunna gå in och hitta de människor de söker.
Målet är att de självklart ska inkludera människor med funk-
tionsnedsättningar i medierna på samma sätt som de idag 
eftersträvar jämn könsfördelning och etnisk mångfald såväl i 
nyhetsförmedling som i reklam.

Vill du bli modell? 

Det kostar inget att bli modell i Funkisbyrån. Gå in på 
www.funkisbyran.se och läs mer om hur du anmäler dig.

funkisbyran@jag.se Tel: 08-789 30 48  www.funkisbyran.se  Postadress: Box 16145, 103 23 Sthlm
Funkisbyrån är ett projekt startat av Föreningen JAG och finansieras av Allmänna arvsfonden. 
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Rättsfallet

är har man rätt till 
hjälp med att 
kommunicera? Den 

här gången analyserar vi 
några aktuella avgöranden, 
där domstolarna bedömt 
rätten till personlig assistans 
för en funktionshindrad med 
svårigheter att kommunicera.

Vår genomgång av 
avgöranden under cirka ett 
år tillbaka i tiden visar att det 
inte utvecklats något en-
hetligt sätt att bedöma barns 
rätt till personlig assistans för 
hjälp med kommunikation.

Regeringsrätten fann i 
avgörandet som publicerats i 
RÅ 2000 ref. 11 att svårighe-
ter att kommunicera utgjor-
de särskilda skäl för assistans 
i daglig verksamhet.

Det finns också ett kam-
marrättsavgörande där 
domstolen bedömde att 
kommunikationssvårigheter 
utgjorde särskilda skäl för 
assistans i skolan. Kammar-
rätten konstaterade att eleven 
i stort sett saknade kommuni-
kationsförmåga och kommu-
nicerade genom tecken. Han 
kunde använda några enkla 
tecken som i stort sett endast 
föräldrarna kunde tolka. 
Kammarrätten gick inte in på 
om det var i själva undervis-
ningssituationen eller utanför 

denna som assistansen skulle 
ges. Men eftersom det är 
huvudmannen för skolan som 
har ansvaret för stöd som 
krävs i undervisningen kan 
man utgå ifrån att det var 
”utanför klassrummet” som 
assistansen skulle ges.

Vad är då att ”kommunicera 
med andra”? I ett mål där 
länsrätten fann att de krav 
som ställs för att kommunika-
tion skulle beaktas vid 
beräkning av de grundläggan-
de behoven var uppfyllda, 
uttryckte sig personen i fråga 
endast med teckenspråk. Han 
behövde ytterligare en person, 
i detta fall hans mamma, för 
att han skulle kunna kommu-

nicera med en tredje person. 
Kammarrätten delade 
länsrättens bedömning. 

En nioårig pojke fick avslag 
på sin ansökan om assistans-
ersättning. 

Kammarrätten anförde att 
Regeringsrätten i ett avgöran-
de (RÅ 2000 ref. 11) har 
funnit att hjälp med kommu-
nicering kan föreligga när en 
persons språkliga förmåga är 
begränsad till enstaka ord, 
korta fraser samt användande 
av signaler i beteende och 
ansiktsutryck, som gör det 
svårt för utomstående att 
kunna tolka vad personen vill. 
Av utredningen i målet hos 
kammarrätten framgår att 
pojken talar obehindrat. Hans 
problem med kommunika-
tion utgörs främst av att han 
har svårt att förstå innebörden 
av vad som sägs och har svårt 
att själv uttrycka sig så att 
andra förstår. Kammar rätten 
finner att de problem som 
uppstår för honom vid 
kommunikation med andra 
inte är av sådan art att de kan 
anses ingå i de grundläggande 
behoven.

Samma motivering, med 
tillägget att hon ofta miss-
uppfattar saker, använde 
kammarrätten i ett mål som 
gällde en vuxen kvinna.

Kammarrätten synes i dessa 
två avgöranden ha fäst 
betydelse vid Regerings-
rättens ordval ”enstaka ord” 
och ”korta fraser”. Kanske 
man kan jämföra pojkens 
och kvinnans svårigheter 
med en persons som inte har 
svenska som modersmål och 
därför behöver en tolk.

En kvinna som led av grav 
afasi kunde enligt intyg av 
logoped inte utrycka sig i mer 
än enstaka ord eller ibland, då 

hon kände sig trygg, i två– 
eller treordssatser. 
Socialnämnden ansåg att 
hennes kommunikationssvå-
righeter inte var så omfattan-
de att det var fråga om 
grundläggande behov i den 
mening som avses i LSS, lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Nämnden 
framhöll att hon kunde 
uttrycka grundläggande 
behov genom att ”till exempel 
visa att hon var törstig eller 
trött, hon kan påkalla upp-
märksamhet och kan svara på 
en hälsning”. Nämnden 
hänvisade också till att hon 
klarade samspel i kommuni-
kationen genom att uttrycka 
naturliga gester, svara genom 
nickning – huvudskakning 
och visa sin uppfattning 
genom känslouttryck i form 
av minspel, ansiktsuttryck och 
kroppshållning.

Kammarrätten ansåg att 
kvinnan hade ett omfattande 
behov av hjälp för att kunna 
kommunicera med andra 
och därmed upprätthålla 

Rättsfallet – i varje nummer av Föräldrakraft

Ulf Sjöberg är landstingsjurist och författare till boken 

Handläggning av LSS-ärenden. 

Olle Fellenius är f d kammarrättsråd och f d förbunds-

jurist hos Riks-RBU. 

De ger tillsammans ut webbtidningen OFUS JUST DET, 

www.ofus.se, som innehåller lagtext, förarbeten och 

rättsfallsreferat som gäller funktionshinder. 

De återkommer med nya rättsfall i varje nummer av 

Föräldrakraft.

När är det 
föräldrarnas ansvar?

Domstolarna oense om rätten till kommunikation

Svårigheter att kommunicera kan ge rätt till personlig 
assistans även om man ofta måste ta strid.

”Försäkrings-
kassan hade 
hänvisat till för-
äldraansvaret, 
vilket kammar-
rätten inte ens 
kommenterade.”

N
Mer om kommunikation 
på temasidorna 54-59

Vad är ett grundläggande 
kommunkationsbehov? Ulf 
Sjöberg och Olle Fellenius ger 
perspektiv med aktuella 
domslut. Foto: Istock
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sociala kontakter samt att 
vad nämnden anfört inte 
föranledde någon annan 
bedömning. 

Lägg märke till att kam-
marrätten fäste avseende vid 
behov av sociala kontakter. 
Det kan i det sammanhanget 
vara skäl att nämna att det 
ibland inte bara är svårighe-
terna i sig att kommunicera 
som diskuteras i målen utan 
även i vilken situation, som 
hjälpen att kommunicera 
behövs. 

I ett mål som gällde en 
åttaårig pojke visade utred-
ningen följande:

Pojken saknar språkförstå-
else. Han har en del ljud, men 
inga ord. Han förstår alltså 
inte vad andra säger och har 
därmed inget tal. Han kan visa 
att han är glad, nöjd, mår 
dåligt och så vidare. Han kan 
ibland också, åtminstone 
hemma, ta initiativ till 
kommunikation med signaler. 
Han kan lägga handen på 
mors panna för att ”säga till”. 
Han kan också ta mors hand 
och gå till köket. Han kan 
emellertid inte peka ut vad 
han vill, utan är beroende av 
att mor visar till exempel ett 
glas och att hon sedan, utifrån 

hans reaktion, förstår om han 
vill ”säga” att han var törstig. 
Han förstår inte tecken, men 
tycks ibland ha viss förmåga 
att känna igen bilder Han 
kommunicerar med naturliga 
reaktioner och på signaler. 
Man arbetar med detta i 
skolan där man använder sig 
av bilder. Även hemma har 
man bilder, men han vill inte 
använda dessa, utan använder 
i stället enkla föremål för vissa 
uppgifter som att äta, gå på 
toaletten etcetera. Han kan 
visa glädje och sorg. 

För att han skall känna 
trygghet och för att hans 
kommunikation skall kunna 
utvecklas är han beroende av 
att personer runt honom 
uppfattar, tolkar och svarar 
konsekvent på hans reaktio-
ner och signaler. 

Enligt kammarrättens 
uppfattning var pojkens 
svårigheter av sådant slag att 
kommunikation med honom 
förutsatte ingående kunska-
per om honom och hans 
signaler. Hans behov av hjälp 
med kommunikation skulle 
därför tas med i beräkningen 
av hans grundläggande behov.

Försäkringskassan hade 
hänvisat till föräldraansvaret, 
vilket kammarrätten i detta 
mål inte ens kommenterade.

I flera andra avgöranden har 
dock hjälp med kommunika-
tion, med hänvisning till 
föräldraansvaret, inte ansetts 
kunna utgöra personlig 
assistans. 

En elvaårig flicka hade 
inte något eget tal, Hon 
”babbeljollrade”. Hon kunde 
enstaka ord men dessa 

stannade inte kvar i medve-
tandet. Kammarrätten, som 
inte tog hänsyn till tiden för 
hjälp med kommunikation 
eller kommunikationsträ-
ning, ansåg att hon genom 
sin skolgång, fritidsverksam-
het och korttidsboende fick 
sitt behov av sociala kontak-
ter och kommunikation med 
andra tillgodosett i stor 
omfattning. Kammarrätten 
anförde vidare. För ett barn i 
hennes ålder, 11 år, måste 
också ett visst föräldraansvar 
beaktas.

Jämför fallet ovan där 
kammarrätten hänvisade till 
ett avgörande av Regerings-
rätten, ”enstaka ord” och 
”korta fraser”.

Ett annat fall där kammar-
rätten hänvisade till föräld-
raansvaret gällde en nioårig 
pojke som hade svårt att 
uttrycka sig med egna ord 
men som kunde förstå. 
Kammarrätten ansåg att han 
fick sitt behov av kommuni-
cering under tiden i skola 
och fritidsverksamhet 
tillgodosett där. Inte heller 
för hjälp under övrig tid, det 
vill säga vid kontakt med 
andra personer, som vänner 
till honom och familjen, 
samt främmande barn vid 
aktiviteter ansåg kammar-
rätten att personlig assistans 
kunde beviljas. Enligt 
kammarrättens mening 
måste för ett barn i denna 
ålder ett visst föräldraansvar 
beaktas och hans hjälpbehov 
avseende kommunicering 
med andra var tillgodosett 
genom den hjälp som 
föräldrarna kunde bidra 
med. ●
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Fakta Carl Älfvåg

Ålder: 47 år.
Familj: Fru och tre barn, fadder-
barn i Bangladesh (där familjen 
bott i tre år).
Bor: Lidingö.
Fritid: Konst, musik och all 
motion som ryggen tillåter.
Bakgrund: Jurist, diplomat.
Dold talang: Kan hantera både 
symaskin och murslev.
Mina tre bästa sommartips:
1. Sverige i alla dess former.
2. Kasta dig i havet eller sjön, 
vänd dig på rygg och titta upp i 
himlen – njut.
3. En kopp kaffe gungandes i en 
grythyttestol.

”Det fi nns ett förslag på 
EU-direktiv om antidis-
kriminering som kanske 
kommer på Sveriges bord 
under vårt EU-ordförande-
skap i höst.”

Tillgänglighet

30 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2009

Brister i tillgänglighet  

arl Älfvåg har ett av 
Sveriges mest långsam-
ma och tråkiga jobb – 
att baxa myndigheter, 
kommuner och företag 
vidare mot målet om 

full tillgänglighet.
Men trots att Handisam inte har man-

dat att peka med hela handen, tycker ge-
neraldirektör Carl Älfvåg att arbetet går 
ganska bra.

Åtminstone när det handlar om att 
förbättra den fysiska tillgängligheten.

Även när det gäller kommunikation 
och information har tillgänglighetsarbe-
tet nu kommit igång.

Sämre är läget när det gäller tillgäng-
ligheten på arbetsmarknaden, menar 
Carl Älfvåg. Många arbetsgivare har 
visserligen förstått att man måste driva 
ett mångfaldsarbete, men ofta har man 
inte insett att det också innebär att man 
skapar förutsättningar för att anställa 
medarbetare med funktionsnedsätt-
ningar.

En tuffare diskrimineringslag är viktig 
för att driva på utvecklingen, anser Carl 
Älfvåg. Och han är säker på att det snart 
blir verklighet.

Den nya diskrimineringslag Sverige 
fick den 1 januari innebär, till mångas be-

svikelse, inget förbud mot diskriminering 
på grund av brister i tillgängligheten, nå-
got som däremot blev lag i Norge samma 
dag.

Den svenska regeringen hade istället 
valt att tillsätta ännu en utredning, nu 
med uppgift att analysera konsekvenser-
na av ett förbud. Vad skulle ett förbud 
egentligen kosta? Hur skulle det ”drab-
ba” butiksägare och andra?

– Jag är övertygad om att utredaren 
kommer med ett förslag som är genom-
förbart. Om även regering och riksdag 
gör samma bedömning vet jag inte. Men 
manöverutrymmet, och möjligheten att 
än en gång säga att det inte finns tillräck-
ligt underlag, minskar ju när utredning-
en är klar. 

– Troligen vågar ingen säga nej rakt 
av. En modell kan vara att man ger stor 
frihet när det gäller att bedöma skälig-
heten, säger Carl Älfvåg.

”Jag är övertygad om att det kommer ett nytt 
 förslag till lag som gör bristande tillgänglighet till  
en diskrimineringsgrund”, säger Carl Älfvåg.

Generaldirektören säker på sin sak: 

C

När konsekvensanalysen 
är klar blir det svårt för 
regering och riksdag att 
säga nej till en ny lag 
som förbjuder diskrimi-
nering på grund av 
brister i tillgänglighet, 
menar Carl Älfvåg.

Text: Valter Bengtsson, valter.bengtsson@faktapress.se
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Ekeskolan i Örebro är en statlig specialskola 
för barn med synskada och ytterligare 
funktionsnedsättning. 
I höst bjuder vi in elever och föräldrar som 
vill prova på hur det fungerar i skola, boende och 
fritidsverksamhet hos oss.
Mer information och anmälan hittar du på:  
www.spsm.se/ekeskolan 

Prova på Ekeskolan.
Anmälan hittar du på 

www.spsm.se/ekeskolan
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 blir ett lagbrott
– En lag i någon form kommer. Det 

finns ett förslag på EU-direktiv om anti-
diskriminering som kanske kommer på 
Sveriges bord under vårt EU-ordföran-
deskap i höst.

Om tillgänglighet blir diskriminerings-
grund i nya lagen så får det en bred på-
verkan på restauranger, affärer, resebyråer 
och all möjlig samhällsservice.

En affärsidkare kan då stämmas för 
brott mot diskrimineringslagen. Sedan 
är det upp till de rättsliga instanserna att 
bedöma om tillgängligheten är så dålig 
att den strider mot lagen.

– Syftet ska vara att lagen ska vara en 
morot för affärsidkaren som genom 
förbättrad tillgänglighet slipper riskera 
att hamna i rätten. Det gäller att se till 
att det finns en ramp utanför affären. 
Visst finns många små kvartersbutiker 
som inte kan ha full tillgänglighet, men 
då måste man kunna erbjuda annan 

service med att ta fram varorna åt kun-
derna. Man får inte bara säga till kun-
den att gå någon annanstans, säger Carl 
Älfvåg.

Störst betydelse får domstolarnas till-
lämpning av den framtida lagen, menar 
Älfvåg.

– Utredningens konsekvensanalys 
kommer att bli väl läst när domstolarna 
funderar över var gränserna går.

Handisam har bara varit verksamt 
under tre år, men har ett enormt brett 
arbetsfält. Och komplicerat.

– Det gäller att hitta de som under ifrån 
kan driva på utvecklingen. Vi vill undvi-
ka korrigeringar som kostar pengar, 
bättre att höja golvet och skapa en högre 
bas i samhället. Till exempel genom att 
få en annan syn hos arkitekterna. Primärt 
handlar det om en mental förändring, 
ett folkbildningsuppdrag.

– Visst går det för långsamt, men det 
finns ingen quick fix. Riktningen är väl-
digt positiv och det gäller att gneta på. 
Det är en jättelångsiktig process. Det är 
inte många dagar som jag kan gå hem 
från jobbet och känna att ”så här mycket 
har utvecklingen gått framåt idag”, säger 
Carl Älfvåg leeende. ●

Föräldrakraft 
nummer 1 2009 
rapporterade att 
Norge vid 
årsskiftet införde 
lag mot bristan-
de tillgänglighet 
– allt medan 
Sverige 
fortsätter att
utreda frågan.
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Elvira 
överraskar 
igen
Nyligen förvånade Elvira Kivi om-
världen med att lägga judodräkten 
på hyllan till förmån för studier. 
Nu överraskar hon med sättet att 
genomföra studierna: på andra 
sidan jordklotet, med kurslitteratur 
under ena armen och surfi ngbrä-
dan under den andra – bland nya 
vänner, i en helt ny omvärld. ”Jag 
vill fortsätta att förverkliga mina 
drömmar, och ge exempel på vad 
man kan klara av”, kommenterar 
Elvira kastet från kampsportmat-
tan till studentlivet och surfi ng-
brädan. Mellan dagliga studier i 
universitetets bibliotek och besök 
på badstranden har hon hunnit 
svara både villigt och utförligt på 
Föräldrakrafts funderingar kring 
kändisskap, planer och drömmar 
för framtiden samt studentekono-
mi. Elvira kommenterar också den 
undersökning från SRF som visar 
att var fjärde kvinna med synska-
da har blivit sexuellt ofredad.

Fallskärmshopp över Byron Bay.

Födelsedagsfest i studentlägenheten.

Elvira på 
stranden i 
Surfers 
Paradise.
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Fakta Elvira Kivi
Aktuell: Judovärldsmästare som 
tagit sabbatsår för att studera i 
Australien.
Ålder: 21
Favoritmusik: ”Just nu gillar jag 
MGMT, Crystal Castles och The 
Killers väldigt mycket.”
Favoritcommunities: Facebook, 
Last.fm . Egen profil på sajten: 
http://last.fm/user/_kivi_
Bloggar själv på: http://kivioz.
blogspot.com
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är jag försöker nå Elvira 
Kivi via det telefonnum-
mer som jag har sparat i 
min mobil sedan en ti-
digare intervju, möts jag 
av en maskinell röst som 

meddelar att tjänsten inte är tillgänglig. 
Jag gör ett parallellt försök via mejl 

och där kommer några få dagar senare 
en förklaring. Elvira har kommit in på 
den utbildning hon hade sökt i Austra-
lien, och hon har redan startat en ny fas 
av sitt liv. Hon är glad att få en påhäls-
ning från Sverige, och ställer gärna upp 
på en intervju, allra helst om den tar ett 
bredare avstamp än det som judomattan 
tillhandahåller. 

Vi kommer överens om att försöka ge-
nomföra merparten av intervjun per mejl. 
I detta fall en tacksam uppgift ska det visa 
sig, Elviras svar är utförliga och välformu-
lerade. Den tjej som nu tar varje tillfälle i 
akt att surfa på vågorna utanför Guld-
kusten söder om Brisbane, och däremel-
lan sköter sina studier i internationella re-
lationer verkar tycka om att uttrycka sig, 
även i skrift – och vem kan motstå att 
längta till ett studentliv i Autstralien efter 
att ha läst Elviras svar på hur hennes 
drömvardag ter sig? Håll till godo. 

Jag ser mig bara som mig
Du är känd som den unga framgångs-
rika och viljestarka tjej som blev 
världs mästare i judo och sedan under-
kastade sig fortsatt tuff träning, dess-
utom på heltid, inför Paralympics. Har 
du reflekterat över ditt kändisskap? 
Hur tror du att bilden av Elvira Kivi 
ser ut i allmänhetens ögon?  

– Jag har svårt att se mig själv som nå-
gon slags kändis. Jag ser mig bara som 
”mig”, och jag har alltid haft svårt att se 
och höra mig själv i media, så jag har 
undvikit det för det mesta. Däremot var 
ju förra årets medieuppmärksamhet väl-
digt positiv eftersom jag fick chansen att 
synliggöra handikappidrotten och judon 
och bidra till att personer med funk-

tionsnedsättningar syns i media i positi-
va sammanhang, säger hon.

Är du tillfreds med denna mediebild 
av dig själv? 

– Jag har upplevt två sidor av medie-
bilden. Ibland framstår jag som en su-
perkvinna som klarar allt, och ibland fo-
kuserar man mer på mitt funktionshin-
der och alla hinder som jag upplevt. 
Ingen av de vinklingarna är helt rätt, för 
livet går alltid upp och ner, men jag tyck-
er att det är bättre att förmedla och fo-
kusera på den positiva sidan. Det är det 
som kan ge något positivt till andra. 

Bevisar vad man kan klara av
I ett bildspel av fotografen Sergio Jose-
lov sky säger du att du vill inspirera an-
dra, speciellt ungdomar med synned-
sättning, att bli självständiga, att våga 
och vilja kämpa. Vad kan du göra för 
att inspirera dem? 

– Jag kan fortsätta att förverkliga mi-
na drömmar, och därmed ge exempel på 
eller bevisa vad man kan klara av. 

Märker du av att du fungerar som 
inspirationskälla för andra?

– Under förra året fick jag mycket po-
sitiv respons från människor, både med 
och utan funktionsnedsättningar och i 
olika åldrar. Jag blev ibland igenkänd på 
stan och människor kom fram och be-
rättade att de tyckte att jag gjorde något 
bra, att deras barn såg upp till mig och så 
vidare. Det kändes alltid väldigt under-
ligt, men väldigt smickrande förstås. Det 
var också många som skrev till mig via 
internet.  

I samma bildspel beskriver du hur 
du, när du lyssnar på musik, kan se dig 
själv stå vid ett hav och känna hur du är 
kapabel att ta dig vart som helst, och 
klara vad som helst. Det måste vara en 
underbar känsla. Kan du ta med dig 
denna känsla ut i livet, i mötet med om-
världen, i jobb, studier och träning?

– Ja, det är i alla fall mitt mål. Den en-
ergi som jag lagt ner på mental träning i 
judon kan jag också ha stor nytta av i öv-
riga livet. 

När du nu som 21-åring inleder uni-
versitetsstudier har du redan hunnit 

med en internationell karriär. Du har 
sponsorer och ett namn som fungerar 
som ett varumärke. Kan du känna en 
ängslan att varumärket Elvira Kivi sval-
nar när du inte längre visar dig på ju-
domattan? Kan det vara så att nya erfa-
renheter tvärtom stärker varumärket? 
Eller känns det irrelevant att alls tänka 
i termer av varumärke och kändisskap?

– Jag ser mig som mig själv och för-
verkligar mina drömmar. Det går inte att 
handla utifrån något annat än sin egen 
vilja, för då blir resultatet inte bra och då 
leder det ändå ingenstans. Sedan om det 
man gör samtidigt kan bygga upp ett va-
rumärke så kan ju det göra att man kan 
fortsätta med det man vill. Men om det 
inte blir så är det irrelevant. Visst är det 
så att ett varumärke svalnar när upp-
märksamheten uteblir, men på sikt kan 
det säkerligen vara positivt med de erfa-
renheter jag skaffar mig nu. 

Hur ser din ekonomiska situation ut 
nu när du tar paus från judon och stu-
derar? Jagar du sponsorer?

– Eftersom jag har tagit ett sabbatsår 
från tävlandet har jag inga sponsoravtal 
för tillfället, utan jag är en vanlig fattig 
student. Däremot kommer jag att föra 
en dialog med mina sponsorer om fram-
tida avtal när jag kommer hem.   

Företagen måste få tillbaka mer
Du är en av fixstjärnorna inom handi-
kappidrotten och en kändis också i bre-
dare skikt. Du har figurerat på stora af-
fischer över hela landet som en del av 
marknadsföringen av Lag Paralympics. 
Likväl är nivån på sponsorerna måttli-
ga. Vad krävs för att en idrottare med 
funktionsnedsättning ska kunna tjäna 
pengar på sitt idrottande? 

– Framförallt krävs att företag som 
sponsrar känner att de får tillbaka mer 
än de investerar. För att det ska uppfyllas 
krävs att handikappidrotten i stort, och 
den aktuella idrottaren, får medieutrym-
me och kan användas i företagets egen 
marknadsföring. Med tanke på den 
enorma ökning i uppmärksamhet som 
handikappidrotten fick 2008 tack 
vare Paralympics, så fanns det rik-

N
Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

www.vivida-assistans.se
019-555 43 00

...med bra löner

”Eftersom jag har tagit ett sabbatsår från tävlandet har jag inga 
sponsoravtal för tillfället, utan är en vanlig fattig student.”
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Elvira Kivi lyssnar mycket 
på musik. Hon tycker bland 
annat om att lyssna till 
Kent, Coldplay, Regina 
Spektor, The Knife och 
Slagsmålsklubben. 
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tigt goda utsikter till många nya 
sponsorer inom handikappidrot-

ten. Tyvärr tror jag att detta dämpades 
av finanskrisen som kom väldigt oläg-
ligt. 

Vad kan du och andra stjärnor som 
simmaren Anders Olsson och skytten 
Jonas Jacobsson göra för att förbättra 
situationen?

– Vi kan visa att våra satsningar är se-
riösa och att vi ägnar oss åt elitidrott. Att 
handikappidrotten i Paralympics sam-
manhang handlar om elitidrott och att 
sponsorernas pengar inte ska ses som 
välgörenhet, utan som en investering.  

Internationella relationer
Vad studerar du nu?

– Jag studerar internationella relatio-
ner, internationell business och politik, 
och jag tycker att det är väldigt intressant. 

Var bor du?
– Jag bor på campus här på universi-

tetet, Griffith University, som ligger på 
Guldkusten, söder om Brisbane. Jag bor 
på ett studentboende kallat The Village 
tillsammans med cirka 500 studenter. 

Hur var det att komma till Austra-
lien?

– Det var väldigt spännande och utma-
nande att komma hit. Jag reste själv och 
har därför fått lära mig att klara mig på 
egen hand och att skaffa nya vänner, vil-
ket ibland är krävande men också roligt. 
Det var ovant med värmen och luftfuk-
tigheten i början, men också väldigt skönt 
att slippa mörkret och kylan i Sverige. Det 
bästa är att attityden här på Guldkusten 
är väldigt avslappnad, och att människor 
är otroligt trevliga och hjälpsamma. 

Reser hem i sommar
Hur länge planerar du att vara där?

– Jag kommer att vara här en termin, 
och jag reser hem den 5 juli.  

Varför blev det just Australien?
– Jag har alltid velat åka till Australien. 

Det är ett engelskspråkigt land vilket var 
en stor fördel för studierna, och här finns 
värme, vackra stränder, exotiska djur, 
regnskog, människor från hela världen 
och en massa andra saker att uppleva. 

För en tjej eller kille i din ålder är det 
ett stort steg att flytta till ett annat land 
för att studera. Vad ser du som den 
största utmaningen? 

– Den stora utmaningen är att åka en-
sam så långt bort man kan komma, och 
att där skapa sig en ny tillvaro, med allt 
vad det innebär. Möjlig heten att klara 
just det känns som höjden av självstän-
dighet.  

Framförhållning ett måste
Hur påverkar din funktionsnedsätt-
ning möjligheterna att anpassa dig i ett 
nytt land?

– Det kan krävas lite mer långsiktig 
planering, tålamod och att man ibland 
hittar alternativa lösningar. När det gäl-
ler studierna behöver man till exempel 
ordna med anpassad studielitteratur i 
förväg för att ha litteraturen tillgänglig 
när kurserna börjar. Man kan också be-
höva lägga mer tid på att lära sig allt som 
är nytt, till exempel att hitta på campu-
set, var närmaste mataffär finns och hur 
man tar sig in till stan. Det krävs att man 
är beredd på att misslyckas, försöka igen, 
att ibland be om hjälp och att fråga sig 
fram. 

Idrottar du parallellt med studier-
na? 

– Jag tränar då och då, framförallt för 
att det är kul. Jag har börjat träna på en 

Fortsättning från föregående uppslag

”Den stora utmaningen tycker jag är att åka ensam så långt bort man kan       

Elvira betraktar inte sin synnedsättning som ett hinder. Men för att klara sina studier kan hon tvingas planera mer än andra.
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judoklubb en bit härifrån vilket känns 
väldigt bra. Jag tränar även på gymmet 
på skolan och springer ibland. Man är 
ganska aktiv i vardagen här eftersom 
man är ute mycket och det blir mycket 
promenerande fram och tillbaks till sko-
lan och runt på campus. Även surfing är 
ganska bra träning. En eventuell täv-
lingssatsning är aktuell först till hösten, 
och då kommer jag självklart att börja 
träna mer seriöst igen. 

I andra länder
Vad vill du jobba med?

– Jag kan tänka mig många intressan-
ta områden, men jag skulle gärna jobba 
med frågor som rör personer med funk-
tionsnedsättningar i andra länder, via en 
internationell organisation eller ett före-
tag. Jag skulle också gärna arbeta med 
bistånd och mänskliga rättigheter inter-
nationellt.  

Du har levt ett antal år med din pojk-
vän och tillika tränare Mattias Edvins-
son. Vad gör Mattias när du studerar i 
Australien? 

– Vi är inte tillsammans längre. Efter 
Paralympics befann vi oss på olika nivå-
er när det gällde hur vi ville att framti-

den skulle se ut och vad vi ville göra här-
näst. Jag är ju som sagt ensam här i 
Australien, vilket är en stor del av utma-
ningen. 

Lugnt och skönt
Hur är det att befinna sig i ett annat 
land och inte längre vara den uppmärk-
sammade framgångsrika tjejen?

– Det är ganska lugnt och skönt! Förra 
året var en otrolig och häftig erfarenhet, 
men det var också påfrestande. 

Vad saknar du i Australien?
– Jag har aldrig tidigare i mitt liv haft 

hemlängtan, och jag älskar att resa. Men 
när man befinner sig utomlands så här 
länge finns det ganska mycket som man 
saknar. Framförallt saknar jag min fa-
milj, släkt och vänner, men även mycket 
småsaker, som till exempel Arlas mellan-
mjölk och Djungelvrål. Som tur är finns 
det Skype, Facebook och mejl så att man 
kan prata med alla därhemma, och jag 
har fått svenskt godis med posten. 

Vad tror du att du kommer att sakna?
– När jag kommer hem till Sverige 

kommer jag att sakna värme, vackra 
stränder och surfing. Och alla männis-
kor som man träffar från hela världen!

Som synskadad idrottare har du re-
dan lärt dig att ta dig an och övervinna 
hinder. Känner du dig någonsin utsatt? 

– Jo, det finns alltid nya utmaningar 
att övervinna, men det handlar inte di-
rekt om min syn utan mer om min egen 
osäkerhet. Vissa dagar har jag superbra 
självförtroende och vissa dagar är det 
nere på botten igen. Det är något som 
hänger kvar sen jag var liten och antagli-
gen något som jag alltid kommer att be-
höva jobba med för att förbättra. 

En egenskap, inte ett hinder
Kan du alls uppleva att din funktions-
nedsättning är ett problem?

– Jag ser den inte som ett hinder, bara 
som en egenskap som gör att jag kan be-
höva lösa problem på andra sätt. Ibland 
kan det vara en fördel att se, ibland är det 
tvärtom, och oftast handlar det om in-
ställning. En ny vän här i Australien sa till 
mig häromdagen: ”Inte konstigt att du är 
så bra på engelska – du kan ju inte läsa 
textremsan på engelska filmer!” Att inte 
kunna läsa textremsan kan man såklart se 
som ett hinder, men i det här fallet har det 
gett mig en fördel. Hade jag inte haft 
min synnedsättning hade jag troli-

        komma, och att där skapa sig en ny tillvaro, med allt vad det innebär.”

Elvira har aldrig tidigare haft hemlängtan, men nu händer det att hon saknar sin familj, släkt och vänner – och Arlas mjölk.
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gen inte varit den jag är idag och in-
te gjort det jag gör. 

Enligt en undersökning från 
Synskadades riksförbund har var fjärde 
kvinna med synskada blivit sexuellt 
ofredad, och hela 90 procent är oroliga 
för att råka ut för våld eller våldtäkt och 
undviker situationer där de känner sig 
rädda. Vad kan det bero på att kvinnor 
med synnedsättning upplever oro i så 
hög grad? 

– Jag känner till undersökningen och 
jag tycker att det är oroande, men tyvärr 
förvånar det mig inte. Jag tror att en syn-
nedsättning ofta medför att man blir 
mer osäker, och då kan man känna sig 
mer utsatt när man exempelvis går ute 
på kvällar. Jag tror att vi måste bli bättre 
på att prata om detta inom till exempel 
intresseorganisationerna, så att alla de 
som känner sig utsatta kan få mer stöd.

Finns det situationer som du undvi-
ker? Är judon rent av en tillgång sett ur 
det här perspektivet?

– Jag känner mig själv inte utsatt el-
ler otrygg, och jag undviker inga sär-
skilda situationer. Judon har definitivt 
fått mig att känna mig mycket säkrare. 
Även om judo inte handlar om själv-
försvar utan är en ren sport, så är den 
mentala styrkan, självförtroendet och 
kroppskontrollen man får en stor för-
del. Vetskapen att jag dessutom kan 
brotta ner män som väger dubbelt så 
mycket som jag själv är bra att ha med 
sig. 

Vad gör du när du inte studerar eller 
idrottar?

– Då träffar jag gärna familj och vän-
ner. Förutom det finns ganska mycket 
som jag gillar att göra, till exempel att 
lyssna på musik, spela gitarr, fotografera, 
skriva och göra andra kreativa saker. Jag 
gillar att segla, vara ute i naturen och att 

resa förstås. Jag är även intresserad av 
samhällsfrågor och politiskt arbete. Här 
i Australien vill jag gärna lära mig att 
surfa, åka skateboard och tillbringa 
mycket tid på stranden. 

Drömhelgen verklig
Hur ser en drömhelg ut?

– Här i Australien har jag redan upp-
levt min drömhelg. Då var jag i Byron 
Bay med en grupp studenter och surfa-
de, paddlade havskajak, badade på 
stranden, hoppade fallskärm, vandrade 
upp till fyren som är den östligaste 
punkten på Australien, dansade på natt-
klubbar, matade kängurur och klappa-
de koalor. Hemma i Sverige skulle jag 
nog säga att en helgs segling med famil-
jen på västkusten är vad jag drömmer 
mest om just nu. 

Att intresset för surfing vuxit sig 
starkt förstår jag sedan vi talats vid ännu 

”Med tanke på den enorma ökning i uppmärksamhet som 
hand i kappidrotten fi ck 2008 tack vare Paralympics, så fanns det 
riktigt goda utsikter till många nya sponsorer.  Tyvärr tror jag att 
detta dämpades av fi nanskrisen.”

Fortsättning från föregående uppslag

Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

TUSKULUM | ESKIL JOHANSSONS AB
Oppundavägen 6 | 122 48 Enskede | 08-648 77 40

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

JOHANSSONS AB

Läger året runt.
Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande funktions-
hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se
där du kan fylla i en ansökan.
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en  gång, per telefon. Elvira har just 
kommit hem från en helg i surfandets 
tecken. Hon lyckas nu ta sig upp på var 
tredje våg, men hennes mål är – förstås – 
att ta sig upp på varje. 

– Sedan vill jag lära mig att börja 
svänga, säger hon. 

Surfbrädan är inte den enda bräda som 
Elvira just nu stiftar bekantskap med. Ett 
intresse som hon närde som tio åring, ska-
teboard, har hon tagit upp på nytt. 

– Brädkulturen är stark här, de är rik-
tigt intresserade av sånt här, säger Elvira.

Skateboard måste vara ännu svårare 
att lära sig än att surfa, och det måste 
göra ont när man ramlar, eller?

– Det krävs mycket balans, just därför 
tror jag att det är bra träning, och där 
ligger utmaningen. Men jag har lärt mig 
att det gör mer ont att vurpa på asfalt än 
att bli slängd i judomattan, säger hon 
med ett skratt.

Den senaste surfhelgen, liksom myc ket 
annat i Elviras studentliv, går att läsa om 
på hennes egen blogg (http://kivioz.
blogspot.com). Inför den gångna surf-
helgen skrev hon, kort och koncist: 

”Jag bestämde mig för en stund sen för 
att dra med till Byron över helgen. Surf-
tripp. Har hört att det kan bli dåligt vä-
der, men så länge man får surfa...

Dags att dra!”
En utlovad sammanfattning har låtit 

vänta på sig, den första viktiga tentan 
väntade när hon kom tillbaka till stu-
dentlägenheten:

”Det finns en massa att skriva. Men 
imorgon har jag mitt första mid-term 
 exam. I övermorgon mitt andra. Så det 
får vänta.”

Helgen dessförinnan hade en stu-
dentkamrat fyllt 21 år. En viktig födelse-
dag för många i Australien. Elvira: 

”Det har varit konstant fest här i lägen-
heten sen i torsdags. Min flatmate Keith 
fyllde 21 i fredags (the big 21, alkoholål-
dern in the states) så i torsdags började det 
med att de hade städat helt rent i hela lä-
genheten och hyrt in en sån där meterhög 
öltunna med kran. Sen började folket 
(amerikanerna) att invadera lägenheten, 
och det var så fullt med folk att det knappt 
gick att ta sig fram.”

Men det är inte alltid fest och helg. 
Hur ser studenten Elvira Kivis dröm-
vardag ut?

– Jag vaknar pigg och tar ett dopp i 
poolen och därefter äter jag frukost på 

”Vetska-
pen att 
jag kan 
brotta 
ner män 
som
väger 
dubbelt 
så myck-
et som 
jag själv 
är bra att 
ha med 
sig.” 
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balkongen i solen. Efter det går jag 
till universitetet och har en föreläs-

ning i internationella relationer – min fö-
reläsare är fantastisk i det ämnet. Därefter 
åker jag till stranden och äter lunch, samt 
surfar och solar ett par timmar, och till sist 
på kvällen lagar jag middag med några 
vänner. 

Men hur ser den vanliga vardagen 
ut?

– Om jag har tur så ser den ut som 
ovan, men oftast är jag tyvärr morgon-
trött och kommer upp ganska sent. Väl 
på skolan brukar jag passa på att plugga 
några extra timmar på biblioteket, där 
det är lugnt och tyst. Sen behöver man 
ju tvätta, städa och handla mat ibland 
också, så jag hinner oftast inte med rik-
tigt lika många nöjen som under dröm-
dagen. 

Vad läser du för böcker?
– För tillfället bara min kurslitteratur! 

Annars gillar jag svenska författare, till 
exempel Jan Guillou, men min favorit är 
ändå serien Liftarens guide till galaxen 
av Douglas Adams. Det är fantastisk filo-
sofi och humor på samma gång.  

Jag har förstått att du tycker om mu-
sik. Vilka är dina fem favoritartister?

– Det finns jättemycket bra musik, 
men några av mina favoriter är Kent, 
Coldplay, Regina Spektor, The Knife och 
Slagsmålsklubben. Just nu gillar jag 
MGMT, Crystal Castles och The Killers 
väldigt mycket. 

Är du med i någon community på 
internet?

– Jag är med i Facebook förstås (fa-
cebook.com), eftersom alla har det och 

det är ett sätt att se vad alla vänner gör 
och att hålla kontakten. En annan favo-
rit är Last.fm, som är en tjänst som 
sammanställer vad man lyssnar på för 
musik. Utifrån det får man rekommen-
dationer på annan bra musik, samt kan 
lyssna på personlig radio, och hitta an-
dra användare som har samma musik-
smak. 

–Annars läser jag bloggar, och blog-
gar själv just nu på http://kivioz.blogs-
pot.com. ●

Sergio fotograferade Elvira – här kan du se hela bildspelet
■ Fotografen Sergio 
Joselovsky har tagit 
alla bilder till 
denna  intervju 
utom de som 
är från 
Australien, vil-
ka Elvira själv 
skickat. Sergio 
kom till Sverige från 
Argentina 1996.  
Sergio har jobbat på 

Jönköpings-Posten 
och därefter på 

tidnigen Arbetet 
Ny Tid.  Sedan 
oktober 2000 
är han verk-
sam som 

frilansare för 
Metro, Afton-

bladet, Expressen, 
Göteborgs-Posten, 
ETC, Faktum, Tara, 

Leva, Vi i Villa, Ica 
Kuriren, Vi 
Föräldrar, Justitia, 
Doktorn, Vägverket, 
Göteborgs Stad, 
Skolutveckling, 
Västra Götalands-
regionen med flera. 

■ Ljudbildspel om 
Elvira Kivi kan ses på 
www.colores.se/elvira

Fortsättning från föregående uppslag

Surfweekend på Spot X första helgen i april.

”Om jag har tur ser varje dag ut som drömvardagen.”
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Det har gått 30 år men problemen är ofta desamma, trots 
nya utredningar och nya lagar. Nu får det vara nog. ”Jag 
har rätt i skolan – Lagar och konventioner som gäller elever 
med funktionsnedsättningar” är namnet på en ny handbok, 
för föräldrar och skolpersonal, som blir klar i sommar.

Med hjälp av handboken ska det bli möjligt att sätta mer kraft bakom orden, när skol-
barn med funktionsnedsättningar inte får sina rättigheter tillgodosedda i skolan.

– Föräldrar måste själva vara kunniga och hålla sig á jour för att få det som deras 
barn har rätt till,  säger Karin Paulsson, projektledare för  projektet ”Särskild, särskiljd 
eller avskiljd”, som drivs som ett samarbete mellan Unga RBU-are, Rädda Barnen, 
Barnombudsmannen och Stockholms universitet. Projektet har bekostats av Allmänna 
Arvsfonden. Läs mer på sidorna 44–51

Karin Pauls-
son och Lina 
Stenberg ger 
alla föräldrar 
en hjälpande 
hand.

dessutom
skolministern stänger kryphålen
Först en varning – sedan böter. Det blir troligen resultatet av den nya 
skollag som just nu bereds inom utbildningsdepartementet. ”Vi utgår från 
att de fl esta kommuner skärper sig om de får en varning, men om man 
inte gör det blir det tuffa bandage”, säger skolminister Jan Björklund. 
Läs mer på sidorna 50–51

stänger
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egeringen filar på ett 
förslag till ny skollag, 
men det är svårt att veta 
vad den kommer att 
innebära och när den 
kommer. Författarna till 

den nya skolhandboken har nu i alla fall 
bestämt sig för att publicera boken sna-
rast, även om det innebär att den måste 
revideras redan nästa år, när den nya 
skollagen förväntas bli klar.

– Vi trycker 1 500 exemplar nu och 
hoppas få resurser att uppdatera den 
nästa år, säger Karin Paulsson.

Handboken har skrivits av Lina Sten-
berg i samarbete med Karin Paulsson. I 
handboken beskrivs  vilka FN-konven-
tioner, lagar och förordningar som kan 
vara aktuella för elever i grundskolan. 
Det handlar till exempel om rätten att 
välja skola, rätten till skolskjuts, rätten 
till hjälpmedel i skolan och rätten till pe-
dagogiskt stöd. Det har varit viktigt att 
ha med direkta citat från lagtexterna – 
allt för att ge föräldrarna så konkreta ar-
gument som möjligt.

Praxis stor betydelse
Eftersom skolan styrs av olika ramlagar, 
utan exakta bestämmelser har praxis 
stor betydelse, det vill säga hur lagarna 
har tolkats i samband med olika rättsfall. 
En jurist  anlitades för att ge exempel på 
hur vissa lagar tillämpas i praktiken. Text-

erna i handboken  har sedan synats av 
flera andra experter, bland annat  rådgi-
vare vid Specialpedagogiska skol myn dig-
heten.

– Det får inte bli några fel, säger Karin 
Paulsson och Lina Stenberg. Vissa ord 
kan vara enormt avgörande. I juridiken 
är det stor skillnad på ”bör” och ”ska”. 
Dess utom har  olika yrkesgrupper ofta 
olika erfarenheter och därför är det vik-
tigt att personer med olika yrkesbak-
grunder får komma med synpunkter.

Föräldrar viktigast
Den viktigaste målgruppen är föräldrar 
till skolbarn som har rörelsehinder eller 
andra funktionsnedsättningar, men Ka-
rin Paulsson och Lina Stenberg har mött 
stort intresse även från lärare, rektorer, 
skoltjänstemän, lokala politiker och an-
dra professionella. 

– Däremot har vi fått göra avkall på 
vår ambition att göra handboken så lätt-
tillgänglig att den även ska rikta sig till 
barn och unga. Det visade sig vara för 
svårt att använda ett så enkelt språk att 
den blir läsbar även för yngre barn, säger 
Karin Paulsson och Lina Stenberg.

I skolprojektet ingår en enkätstudie 
där 470 barn och deras föräldrar samt 
cirka 100 lärare och rektorer gett sin syn 
på skolans fysiska, pedagogiska, psyko-
sociala och organisatoriska tillgänglig-
het. Många av de problem som fram-

kommer där tas upp i handboken, till ex-
empel:
■ Alla elever får inte välja i vilken skola 
de vill gå.
■ Elever som vill gå i den skola som lig-
ger närmast hemmet får inte alltid göra 
det.
■  Alla skolor  är inte anpassade för elev-
er med funktionsnedsättningar.
■ Alla får inte det pedagogiska stöd de 
behöver  utan eleven flyttas till special-
klass eller särskola på alltför lösa grunder.
■  Alla får inte de hjälpmedel de behö-
ver.
■ Problem med skolskjuts.
■ Brister i den psykosociala miljön, det 
vill säga svårigheter att vara delaktig på li-
ka villkor på raster, vara med på utflykter, 
bli utsatt för mobbning med mera.

Vanligt med bråk
Det är mycket vanligt att det blir bråk 
kring en elevs rätt till hjälpmedel, även 
om det gäller saker som kan tyckas själv-
klara, som dörröppnare och datorer.

– Rätten till hjälpmedel regleras i bå-
de Skollagen och HSL (Hälso-och sjuk-
vårdslagen), men formuleringarna är va-
ga. Samhället är skyldigt att tillgodose 
behoven men det är någon annan, det 

En skola för alla

Drömmen 
som låter 
vänta på sig
Nu kommer handboken för alla dem som väntat 
tillräckligt länge, och som kan underlätta mötet 
med verkligheten. Föräldrakraft har träffat förfat-
tarna, och kan här publicera delar ur boken.

R
Ännu är det långt kvar till en skola som 
är tillgänglig och öppen för alla.  
 Illustration: Photos.com

vänta
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vill säga skolan, kommunen eller lands-
tinget som avgör vad man behöver, säger 
Karin Paulsson. 

Hjälpmedelsinstitutet och SKL, Sve-
riges Kommuner och Landsting, blev för-
ra året klara med en utredning som (än 
en gång) pekade ut oklara ansvarsgränser 
mellan kommuner och landsting som bo-
ven i dramat. Men utredningen kan bara 
ge förslag till åtgärder. Ytterst är det varje 
landsting och kommun som beslutar vad 
som gäller hos dem.

 

Inte övertygad
Karin Paulsson är inte övertygad om att 
det blir någon verklig förändring. Idag 
är det endast en tredjedel av kommuner-
na och landstingen som har samarbets-
avtal kring dessa frågor enligt HI:s ut-

redning ”Vems är ansvaret för hjälpme-
del i skolan?”

– Jag har arbetat länge med frågorna 
och det har varit ungefär lika oklart i fle-
ra årtionden trots lagar och statliga hjälp-
medelsutredningar, en redan på 1980-
talet, säger hon. Det är ytterst förvånan-
de att  många kommuner och landsting 
fortfarande inte har upprättat avtal om 
kostnads- och ansvarsfördelning när det 
gäller hjälpmedel. Och enligt HI:s utred-
ning är datorer efter många års stridan-
de fortfarande den hjälpmedelsfråga 
som  vållar allra mest problem.

Enligt Karin Paulsson är många av de 
frågor som kommit upp inom skolpro-
jektet sådant som varit kända problem 
under 20 eller kanske 30 år.

– Ändå har man inte fått det att fung-
era. Ett förklaring kan vara att det väl-

digt sällan blir några påföljder för kom-
muner som inte ser till att skolorna upp-
fyller kraven. Därför hoppas vi att den 
kommande skollagen skärper påföljder-
na, säger Karin Paulsson.

Enklare ställa krav
Med den nya handboken blir det  enkla-
re för föräldrar och elever att ställa krav 
på skolan.

– I första hand kommer man att se 
vad man har rätt till genom de ramlagar 
och den juridiska praxis som finns, men 
även genom de internationella konven-
tioner som inte är lika starka men som 
Sverige har lovat att leva upp till ”till det 
yttersta av sina resurser”, säger Karin  
Paulsson och Lina Stenberg. ●

”Det får inte bli några fel. 
Vissa ord kan vara enormt 
avgörande.”

”Lagen är mycket tydlig”
I handboken beskrivs också  den 
nya ”Elevskyddslagen” som 
började gälla 2006, det vill säga 
lagen om förbud mot diskrimi-
nering och annan kränkande 
behandling av barn och elever. 
Den lagen förbjuder diskrimi-
nering i skolan bland annat på 
grund av funktionsnedsättning. 

– Lagen som ska motverka 
mobbning är väldigt tydlig. 
Vare sig indirekt diskrimine-
ring – om skolan till exempel 
anordnar skolutflykter där inte 
alla elever  kan följa med – eller 
direkt diskriminering, trakas-
serier med mera får inte 
förekomma och ska motverkas. 
Om skolan inte följer lagen kan 
den utsatta eleven få skade-
stånd, säger Lina Stenberg.

När en skolelev behöver 
en dator för att klara 
skolarbetet blir det ofta 
problem att avgöra vem 
som ska betala för 
datorn. 

Även om datorn 
uppenbart behövs som 
hjälpmedel kan det bli så 

att ingen vill betala för 
den. Landsting och 
kommuner skjuter över 
ansvaret på varandra. 
Kanske hävdar man att 
det är föräldrarnas ansvar, 
eftersom ”alla har ju dator 
numera”. Om det ändå 
blir en dator på landsting-

ets bekostnad finns risk 
att skolan inte införskaf-
far lämpliga program, 
eller att ingen tar ansvar 
för service och underhåll. 

– Lärarnas kunskaper 
om datorhjälpmedel är 
ofta bristfällig. De måste 
både vilja och kunna 

använda 
dator-
hjälp-
medel. Skolan måste 
dessutom kunna ge den 
service som garanterar att 
datorn fungerar, säger 
Karin Paulsson. 

Ofta svårt att få någon att betala för en dator – ”alla har ju dator numera”

FK_0903_s43-51_skola_v08.indd   45FK_0903_s43-51_skola_v08.indd   45 09-05-07   17.39.2109-05-07   17.39.21



Din rätt i skolan

46 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2009

1

Varför en handbok för elever 
med funktionsnedsättningar?

Enligt lag har alla barn i Sverige rätt att 
gå i skolan. Utbildningen ska ge elever-
na kunskaper och färdigheter och bidra 
till att de utvecklas till ansvarskännan-
de samhällsmedlemmar. Det står också 
i skollagen att man i undervisningen 
ska ta hänsyn till elever i behov av sär-
skilt stöd. 

Barns rätt till utbildning framhålls 
även i FN:s konvention om barnets rät-
tigheter. Sverige har skrivit under kon-
ventionen som bland annat understry-
ker att barnets bästa ska gälla och att 
inget barn får diskrimineras med an-
ledning av funktionsnedsättning eller 
på andra grunder.

Vi har samlat de viktigaste lagarna 
och konventionerna som gäller för elev-
er med funktionsnedsättningar i sko-
lan, i en skrift som blir klar under som-
maren. Här kan du som är elev, föräld-
er, lärare eller yrkesverksam slå upp vil-
ka lagar och rättigheter som gäller i 
särskilda situationer och få tips på hur 
du kan göra om du inte är nöjd eller om 
du vill veta mer. 

FN:s konvention om barnets 
rättigheter – Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) har funnits sedan 
1989 och har antagits av Sveriges riks-
dag. I Barnkonventionen beskrivs bar-
nets särskilda rättigheter i 54 artiklar. 
Fyra av artiklarna kallas för portalpara-
grafer. De är särskilt viktiga och utgör 
utgångspunkt för hela konventionen 
och  alla övriga artiklar ska läsas till-
sammans med dem:

■ Alla barn har samma rättigheter och 
lika värde. Ingen får diskrimineras (art 2). 

■ Barnets bästa ska alltid komma i 
första rummet. Staten ska se till att bar-
nets bästa kommer främst i alla beslut 
där barnet är berört (art 3). 

■ Varje barn har rätt att överleva och 
att utvecklas (art 6). 

■ Barnet har rätt att uttrycka sin me-
ning i alla frågor som berör det. I alla be-
slut där barnet påverkas ska staten se till 
att hänsyn tas till barnets åsikter utifrån 
dess ålder och mognad (art 12).

Det finns flera andra rättigheter i 
Barnkonventionen som också har rele-
vans i den här handboken.  I konventio-
nen står det att barnet  har rätt till en 
kostnadsfri, tillgänglig och likvärdig ut-
bildning som ska vara stimulerande och 
utvecklande (art 28, art 29). Barnet har 
också rätt till lek, fritid och rekreation 
(art 31). Barn med funktionsnedsätt-
ningar nämns i en särskild artikel där 
det bland annat står att barnet har rätt 
till ett bra liv som främjar dess självför-
troende och aktiva deltagande i sam-
hället (art 23).

Bra att veta!
I skolan är de nationella lagarna och för-
fattningarna – till exempel skollagen, 

skolformsförordningarna och läropla-
nerna – styrande. Barnkonventionen är 
inte juridiskt bindande men det finns 
en nationell strategi i Sverige som säger 
att alla offentliga verksamheter som rör 
barn ska ha ett barnrättsperspektiv. Att 
hänvisa till Barnkonventionen kan ge 
extra tyngd om du som elev eller för-
älder behöver argument för att få ige-
nom elevens rättigheter.

Elevers rätt till utbildning
■ Alla elever har – oberoende av kön, bo-
stadsort eller sociala och ekonomiska för-
hållanden – rätt till utbildning i det of-
fentliga skolväsendet. Utbild ningen ska 
inom varje skolform vara likvärdig i hela 
landet (Skollagen 1 kap. 2 §). 

Tjuvtitt i ”Alla rätt  

Karin Paulsson och Lina Stenberg bjuder här på 
ett smakprov ur den handbok om rättigheter i 
skolan som blir klar i sommar.

rätt

Alla elever har rätt till utbildning som är likvärdig över hela landet, enligt skollagen. 

”Barns rätt till utbildning 
framhålls även i FN:s
 konvention om barnets 
 rättigheter. Sverige har 
skrivit under konventionen 
som bland annat understryker 
att barnets bästa ska gälla och 
att inget barn får diskrimineras 
med anledning av funktions-
nedsättning eller på 
andra grunder.”
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  i skolan!”  

Kom in och hämta 
146-sidig katalog!
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Öppettider:  Måndag–Fredag 9.00–17.00  

040-41 07 80, www.hjalpmedelsvaruhuset.se

E6/E20

Helsingborg

Lomma

Statoil

Lidl

Malmö

Lund
Du hittar oss 

i Lomma!
  

2
■ Undervisningen i förskoleklassen 

ska stimulera varje barns utveckling 
och lärande och ska ligga till grund för 
fortsatt skolgång. Särskilt stöd ska ges 
till de barn som är i behov av det (SL 2 
b kap. 1 §). 

■ Grundskoleelever ska ges de kun-
skaper och färdigheter och den skol-
ning i övrigt som de behöver för att del-
ta i samhällslivet. Utbildningen ska 
kunna ligga till grund för fortsatt ut-
bildning inom gymnasieskolan. Särskilt 
stöd ska ges till elever som har svårig-
heter i skolarbetet (SL 4 kap. 1§)

■ Särskolan är till för barn och ungdo-
mar med utvecklingsstörning. En elev i 
särskolan ska få utbildning som är anpas-
sad utifrån hans eller hennes förutsätt-
ningar och som så långt möjligt motsva-

”Vi har samlat 
de viktigaste 
lagarna och 
konventioner-
na som gäller 
för elever med 
funktionsned-
sättningar i 
skolan.”
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rar den utbildning som ges i grund- 
och gymnasieskolan. (SL 6 kap 1 §). 

■ Barn som på grund av funktions-
nedsättning eller andra särskilda skäl in-
te kan gå i grundskolan eller särskolan 
ska tas emot i specialskolan. Barn tas 
emot i specialskola om de är synskadade 
och har ytterligare funktionshinder, är 
döva eller hörselskadade, eller har en 
grav språkstörning (SL 3 kap 3§). Utbild-
ningen i specialskolan ska ge eleverna en 
i förhållande till deras förutsättningar 
anpassad utbildning som så lång det är 
möjligt motsvarar grundskolan (SL 7 
kap 1§).

■ Läroplanen (Lpo 94) gäller för alla 
skolformer inom det obligatoriska skol-
väsendet och för förskoleklassen och 
fritidshemmet. Här sägs att skolans upp-
drag är att främja lärande och stimulera 
individer att inhämta kunskap. Under-
visningen ska anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov. Detta inne-
bär att undervisningen ska vara likvär-
dig, men inte likadan eftersom barn har 
olika förutsättningar (Lpo 94). För var-
je obligatoriskt ämne i skolan finns en 
kursplan.

Vem ansvarar för att 
alla elever får utbildning?
■ Barnets hemkommun ska se till att det 
finns en utbildningsplats för varje skol-
pliktig elev i grund- eller särskolan samt 
att eleven är i skolan. Det betyder att det 
är hemkommunen som har det yttersta 
ansvaret för att en elev verkligen går i 
skolan, oavsett om eleven går i den egna 
kommunens skola, en fristående skola 
eller i en skola i en annan kommun (SL 3 
kap. 13 §). Kommunen ska även se till att 
undervisningen blir likvärdig mellan de 
skolor och de skolformer för vilka kom-
munen är huvudman. Rektorn i varje 
skola ansvarar för att de författningar 
som gäller för skolan (bland annat skol-
lagen, skolformsförordningar, läroplan, 
kursplan samt betygskriterier) följs och 
därmed också för att varje elev får en sti-
mulerande undervisning med hög kvali-
tet (SL 2 kap § 2).

■ För specialskolorna är staten hu-
vudman. Staten har därigenom även an-
svaret för att eleverna får en god, kvalita-
tiv och stimulerande utbildning. (SL 1 
kap. 6 §). 

Har alla elever rätt att välja vilken 
skolform de vill gå i?
■ Det är styrelsen för särskolan i hem-
kommunen som prövar om eleven ska få 
gå i särskolan (SL 3 kap 4 §). Det är elev-
er med utvecklingsstörning, begåvnings-
mässig funktionsnedsättning på grund 

av hjärnskada som orsakats av yttre våld 
eller sjukdom och barn med autism eller 
autismliknande tillstånd som tas emot i 
särskolan. Elevernas vårdnadshavare kan 
emellertid motsätta sig en särskoleplace-
ring. Eleven har då rätt att gå i grund-
skolan(2, 3 § lagen om försöksverksam-
het med ökat föräldrainflytande över ut-
vecklingsstörda barns skolgång).  

■ Elever som har svåra hörselskador 
eller är döva ska tas emot i specialskolan 
(SL 3 kap. 3 §). Huvudmannen (det vill 
säga staten) för specialskolan prövar om 
en elev ska gå i där(SL 3 kap 4 §). 

Har alla elever rätt att 
byta skolform om de vill?
■ Det finns ganska stora möjligheter för 
elever och föräldrar att vara med och på-
verka i beslut som gäller byte av skol-
form, men det är sist och slutligen upp 
till styrelsen för skolan att ta det formel-
la beslutet. Om föräldrarna tar upp med 
skolstyrelsen att man skulle vilja byta 
skolform ska skolan göra en utredning 
omgående, utan dröjsmål.

Hur går man till väga 
för att byta skolform?
Vill en elev byta från grundskola till sär-
skola ska eleven och föräldrarna ta kon-
takt med styrelsen för den skola som de 
vill byta till. Beslutar styrelsen för sär-
skolan att det är möjligt att ta emot elev-
en får elevens föräldrar bestämma om 
eleven ska börja där. 

Därefter bestämmer styrelsen för sär-
skolan om eleven ska tas emot i grund-
särskola eller träningsskola. Till slut be-
stämmer rektorn om vilken undervis-
ningsgrupp eleven ska gå i (Skolverkets 
Allmänna råd för mottagande i särskola, 
sid 5).

■ Om man bedömer att en elev som 
går i särskolan kan gå över till grund-
skolan kan vårdnadhavarna ta upp det-
ta med skolans styrelse. Sedan är det 
styrelsen som bestämmer. (SL 3 kap 
4 §). Samma förhållanden gäller för spe-
cialskolan. 

Om en elev som går i specialskola 
vill byta till grundskola eller särskola 
får specialskolans huvudman (staten) 
besluta om det (SL 3 kap 4 §). Ele vens 
vårdnadshavare kan överklaga spe-
cialskolans eller särskolans beslut hos 
Skolväsendets överklagandenämnd (SL 
4 kap 5 §). 

■ Det finns även möjlighet för en 
elev i grund-, sär- eller specialskola att 
på försök tas emot i någon av de andra 
skolformerna. Det krävs dock att både 
den mottagande skolan och den gamla 
skolan är överens och även att vård-
nadshavarna ger sitt godkännande (SL 
3 kap 6 §).

Har alla elever rätt att välja 
vilken skola de vill gå i?

■ Det finns inga regler som säger att 
eleven är garanterad att få gå i just den 
skola som han eller hon vill gå i. Alla 
barn har dock rätt att få en plats i en 
skola i den kommun där man bor (SL 4 
kap 5 §). Vid starten i förskoleklass ska 
kommunen ta ”skälig” hänsyn till för-
äldrarnas önskemål om vilken skola 
barnen ska börja (SL kap 2b §3). Vad 
som är skäligt står inte i lagen. För-
skoleklassen är dock till skillnad från 
grundskolan frivillig.

■ Reglerna för placering i grund-
skolan är väldigt otydliga i lagtexterna. 
Enligt huvudregeln har elever i grund- 
och särskolan rätt att gå i den skola 
som den vill inom kommunen, men 
det finns vissa förbehåll (se vidare un-
der ”inskränkningar i lagarna”). Elever 
i specialskola har inte någon rätt enligt 
skollagen att välja vilken skola de vill 
gå i. 

■ Om eleven vill gå i en skola i en an-
nan kommun kan elevens hemkom-
mun och kommunen där den önskade 
skolan ligger komma överens om detta. 
En sådan överenskommelse kan göras 
om det finns ”personliga förhållanden” 
eller ”särskilda skäl” till att eleven vill gå 
i en skola utanför hemkommunen (SL 
kap 4 § 8). Vad personliga förhållanden 
och särskilda skäl är står det ingenting 
om i lagarna, utan det är den kommun 
som tar emot eleven som gör en be-
dömning av detta. Särskilda skäl kan 
exempelvis vara att eleven är utsatt för 
mobbning eller att det finns en allvarlig 
konfliktsituation i skolan i hemkom-
munen. En anledning för den motta-
gande kommunen att säga nej till att ta 
emot en elev från en annan kommun 
kan vara om det belopp som hemkom-
munen ersätter den mottagande kom-
munen med är lägre än vad den motta-
gande kommunens genomsnittliga 
kostnad per elev är. 

Inskränkningar i lagarna
■ Det finns en del undantag i lagarna 
som gör att skolor kan neka att ta emot 
elever. Fristående skolor ska enligt la-
gen stå öppna för alla barnmen har inte 
en skyldighet att ta emot en viss elev 
om det innebär att ”betydande organi-
satoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för skolan”. Blir kostnaderna 
för stora för skolan så kan skolan alltså 
neka att ta emot en elev med en funk-
tionsnedsättning (SL 9 kap 2 §). 

■ För kommunala skolor gäller unge-
fär samma sak som för friskolorna. Även  
de kan neka att ta emot en särskilt kost-
sam elev i en viss skola. Detta gäller dock 
bara om det blir för dyrt för kommunen, 

Fortsättning från föregående uppslag
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inte för den enskilda skolan. Eftersom 
friskolorna har en mindre ekonomi än en 
hel kommun så kan en liten ökad kost-
nad för friskolan innebära att en elev blir 
nekad om denna exempelvis behöver ex-
tra stöd eller hjälpmedel som innebär be-
tydande kostnader för den enskilda sko-
lan. Därför är det också vanligare att 
friskolor nekar att ta emot elever med 
funktionsnedsättning än att kommunala 
skolor gör det

Har alla elever rätt att gå i den 
närmaste skolan från hemmet?
■ De enda som har laglig rätt att få gå i 
en skola så nära hemmet som möjligt är 
elever i förskoleklassen (SL 2b kap 3 §). 

■ För elever i grund- eller särskolan 
gäller att kommunen ska ta hänsyn till  
önskemål från elevens vårdnadshavares 
när det bestäms vilken skola som eleven 
ska gå på. När en skola tar emot intres-
seanmälningar från elever görs place-
ringarna utifrån en helhetsbedömning 
av alla elevers färdvägar till skolan (SL 4 
kap 4 §).

■ Rätten att välja skola får inte ske 
på bekostnad av andra elevers rätt till 
placering i en skola nära hemmet eller 
om placeringen innebär betydande or-
ganisatoriska eller ekonomiska svårig-
heter för kommunen. 

■ Kravet på närhet till särskolan är 
inte lika strikt som kravet på närhet till 
grundskolan. Kommunen är skyldig att 
så långt det är möjligt organisera sär-
skolan så att ingen elev blir tvungen att 
bo utanför det egna hemmet.  Över-
huvudtaget skall särskoleverksamheten 
utformas med hänsyn till vad som är 
praktiskt för eleverna ur kommunika-
tionssynpunkt (SL 6 kap 6 §).

■ Elever i specialskola har ingen rätt 
att gå i en skola nära hemmet. 

Bra att veta!
Det finns en paragraf i skollagen som 
säger att kommunen inte behöver res-
pektera elevens och vårdnadshavarnas 
önskemål om vilken skola som eleven 
ska gå på, om en sådan placering skulle 
påverka de andra elevernas trygghet 
och studiero (SL 4 kap 6§). Den här pa-
ragrafen i skollagen är tänkt att använ-
das ifall en skola vill flytta på en ”mob-
bare”. Den ska alltså inte användas som 
ett argument om en elev på grund av 
sin funktionsnedsättning syns och hörs 
extra mycket i klassrummet (tex elever 
med autism, DAMP/ ADHD, cp-skada/
spasticitet).

Har alla elever rätt att börja 
skolan ett år senare eller 
gå om ett år i skolan?

■ Alla elever oavsett om de går i 
grundskolan, särskolan eller specialsko-
la har rätt att gå i skolan och har rätt till 
utbildning. Denna rättighet motsvaras 
av en skyldighet hos elever att gå i sko-
lan som kallas skolplikt. Rättigheten till 
utbildning och skolplikten börjar gälla 
från det kalenderår eleven fyller sju år. 
Man kan börja skolan ett år senare men 
det krävs särskilda skäl för att skolan 
ska gå med på det (SL 3 kap 7 §). Skälen 
kan till exempel vara försenad utveck-
ling hos eleven eller en långvarig sjuk-
dom.

■ Om en elev i grund- eller särskola 
behöver gå om ett år beslutas detta av 
rektorn tillsammans med elevens vård-
nadshavare. Det som ska vara avgöran-
de är vad som är bäst för eleven med 
hänsyn till elevens allmänna utveckling 
(Grund sko leförordningen (GrF) 6 kap 
4 §, särskoleförordningen (SärF) kap 7 
§ 5). För elever inom specialskolan räc-
ker det med att elevens vårdnadshavare 
begär att eleven ska gå om (Specialskole
förordningen, SpecF 7 kap 7 §).

Bra att veta!
Det är mycket enklare att tidigarelägga 
än att senarelägga en elevs skolstart. Att 
börja tidigare kan föräldrarna själva be-
stämma om, medan det är skolan som 
beslutar om en elev får börja senare eller 
ska gå om en årskurs. Det går att över-
klaga skolans beslut till Skolverkets över-
klagandenämnd (SL 3 kap 7 §).

Arbetet med åtgärdspro-
gram i gymnasieskolan 
måste bli bättre. Det slår 
pedagogen Inger Öhlmér 
fast. Nu har hon tagit fram 
en ny bok om hur man 
skapar effektiva åtgärds-
program inom gymnasie-
skolan.

Skolverket släppte i höstas 
en rapport som var mycket 
kritisk till gymnasieskolans 
brister när det gäller att 
hjälpa elever som behöver 
särskilt stöd.

Rapporten fick Inger 
Öhlmér att bestämma sig för 

att skriva den nya boken 
”Stöd i gymnasieskolan – 
Effektiva åtgärdsprogram” 
som blev klar i april.

Så här berättar Inger 
Öhlmér själv om bakgrun-
den till boken:

”Att upprätta åtgärdspro-
gram när det visar sig att en 
elev är i behov av extra 
stödåtgärder, är ett av 
gymnasieskolans uppdrag. 
Det handlar om att göra det 
möjligt för eleven att 
utvecklas och klara sina 
studier på bästa möjliga sätt 
inom det program eleven 

valt. Därför 
är det 
oerhört 
betydelse-
fullt att 
detta 
uppdrag 
genomförs 
och att det 
sker på 
bästa 
möjliga 
sätt. Sedan 
januari 
2001 är 
detta 

uppdrag en skyldighet för 
samtliga skolformer.

Sedan tio år tillbaka har 
jag förmånen att arbeta med 
kompetenshöjning av all 
pedagogisk personal i ett 
flertal kommuner och ett 
stort antal gymnasier  runt 
om i landet. 

En viktig målsättning för det 
här arbetet är att skapa ett 
positivt förhållningssätt och 
en fruktbar samsyn kring 
elever i behov av särskilt stöd. 
En betydelsefull del i arbetet 
utgörs av att förbättra 
skrivningen av åtgärdspro-
gram så att de blir effektiva 
verktyg i skolvardagen.” ●

Inger Öhlmér 
bestämde sig 
för att skriva 
boken när 
Skolverket 
slog larm om 
bristerna.

Debatt
Inger Öhlmér slåss för att gymnasieelever ska få rätt stöd  

”Barnets hemkommun 
ska se till att det fi nns 
en utbildningsplats för 
varje skolpliktig elev 
i grund- eller särsko-
lan samt att eleven är 
i skolan. Det betyder 
att det är hemkommu-
nen som har det yt-
tersta ansvaret för att 
en elev verkligen går i 
skolan.”

Läs om skolministern på nästa sida
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Skolministern: 

Tuffare tag mot skolor 
Först en varning 
– sedan böter. 
Det är vad som vän-
tar kommuner som bry-
ter mot reglerna, till ex-
empel när det gäller att 
hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd. 
– Vi utgår från att de 
fl esta kommuner skär-
per sig om de får en 
varning, men om man 
inte gör det blir det 
tuffa bandage, säger 
skolminister Jan 
Björklund i en intervju 
om den nya skollagen.

an Björklund vill täppa 
till de kryphål som ger 
skolor möjlighet att ne-
ka plats för elever som 
har funktionsnedsätt-
ningar, om anpassning-

arna innebär stora merkostnader. 
Men det är oklart om skolministern 

lyckas genomdriva denna ambition. 
Motståndet är starkt.

– Jag törs inte prognosticera, så vi får 
se när skollagen går på remiss före som-
maren, säger Jan Björklund när Föräldra-
kraft träffar honom för en intervju i mit-
ten av april.

Dagens regler säger att kommunerna 
kan hänvisa till ”betydande ekonomis-
ka svårigheter” för att slippa erbjuda 
den skolplats som eleven och föräldrar-
na önskar.

Undantaget har utnyttjats så flitigt av 
både kommuner och friskolor att Jan 
Björklund tidigare uttalat sig om tuffare 
regler. Men något löfte om detta går ej 
att få, nu i april, när förslaget till ny skol-
lag ännu är under beredning.

– Jag vill personligen ha skärpta skriv-
ningar, men vi är inte färdiga med lag-
förslaget än. Det är klart att det finns 

motkrafter och ett motstånd från de som 
måste betala, men jag vill sträva mot att 
det ska vara så lika rättigheter som möj-
ligt, oavsett om man har funktionshinder 
eller inte.

Friskolor tackar ofta nej till elever 
som har funktionsnedsättningar. Hur 
ser du på det?

– Det går inte att förneka att en elev 
som har omfattande funktionshinder 
kostar mer för skolan. Ska det råda lika 
möjligheter att välja vilken skola som 
helst måste även en friskola få någon 
slags ekonomisk ersättning, på samma 
villkor som en kommunal skola kan få 
det. Ska man införa skyldighet för en fri-
skola att ta emot en elev med betydande 
merkostnad måste det följas av en skyl-
dighet för kommunerna att ersätta den 
kostnaden. Det går hand i hand. Jag vill 
gå den vägen, men vi är inte där än.

Tidigare kunde skolor söka pengar 
hos staten för att anpassa en skola. Är 
det tänkbart att återinföra ett system 
med öronmärka pengar?

– Inte så länge skolan är kommunal, 
men för min del vill jag återförstatliga 
skolan. Kommunaliseringen har inte va-
rit bra. Men så länge skolan är kommu-
nal är det kommunens ansvar och om 

man skulle skicka räkningen till staten 
skulle ansvarsförhållandet suddas ut. 
Om en sådan möjlighet införs skulle de 
flesta kommuner vägra göra något utan 
bidrag från staten.

Det är ingen självklarhet att en elev 
med funktionsnedsättning får de hjälp-
medel som behövs för att klara skolar-
betet. Ett stort problem är den oklara 
gränsen mellan kommunernas och 
landstingens ansvar. 

– Om det är läromedel är det alltid 
kommunen som är ansvarig. 

Men om det exempelvis gäller en 
dator kanske kommunen tycker det är 
landstingets ansvar...

– Om det är avsett för skolundervis-
ning är det ingen tvekan om att det är 
kommunens ansvar. Sedan kan det ju va-
ra så att någon ändå försöker skylla på nå-
gon annan, men kommunen är ansvarig.

Kommer frågan upp i skollagen eller 
är du beredd att vidta andra åtgärder?

– Jag är inte beredd att svara på vad 
som kommer att stå i skollagen, det är vi 
inte klara med ännu. 

Bedömer du att det finns behov av 
åtgärder?

– Ja, det kan det finnas. Specialpeda-
gogiska Skolmyndigheten (SPSM) har 

J
Statens skolinspektion får nya sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte följer reglerna,         

Tuffare
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r som inte sköter sig

ett ansvar för att följa upp undervisning-
en för alla elever som behöver särskilt 
stöd av olika slag. 

– Jag har ju hört synpunkterna kring 
hjälpmedel, bland annat för synskadade 
elever hade vi nyligen uppe en fråga om 
detta. Men jag vet inte om det är en fråga 
för skollagen eller om SPSM ska tag i det 
på ett mer aktivt sätt. 

– Men jag får så pass ofta frågor och 
larmsignaler att det absolut finns anled-
ning att titta på det. Mitt intryck är att 
det fungerar olika bra för olika funk-
tionshinder. Både för hörselskadade och 
synskadade elever har jag rätt ofta fått 
synpunkter.

SKL har i en rapport kommit fram 
till att kommuner och landsting måste 
bli bättre på att samarbeta för att elev-
er ska få de hjälpmedel de har rätt till. 
En del kommuner har bättrat sig, an-
dra inte. SKL kan inte mer än uppma-
na kommunerna och landstingen att 
samarbeta om ansvaret. 

– Det kan inte jag heller! Jag tycker att 
kommunaliseringen var ett misstag. I de 
fall där kommuner inte sköter sig funge-
rar det sämre. Det går inte att lagstifta 
om varje enskild detalj, utan kommuna-

                 säger Jan Björklund.

liseringen bygger på att kommunerna 
sköter skolan och att vi reglerar vissa 
centrala saker.

Kommer tuffare påföljder för kom-
muner som inte sköter sig?

– Absolut! Och det har vi redan be-
stämt oss för att ha med i skollagen. 
Idag finns inga påföljder alls. 

– Vi har startat Statens skolinspek-
tion, som har till uppgift att granska att 
lagar och regler följs. De kommer att få 
sanktionsmöjligheter i nya skollagen. 
Det börjar med en varning, för vi utgår 
från att de flesta kommuner skärper till 
sig om de får en varning. Men gör man 
inte det kan det bli tuffa bandage.

Vilka påföljder kan det då bli?
– Det går inte sätta kommun i fängel-

se, så det blir något slags ekonomisk 
sanktion.

Vill du förbättra familjernas möjlig-
heter att påverka skolsituationen för 
barn med funktionsnedsättningar? 

– Vår uppfattning är att det är föräld-
rarna som ska välja skola. Grunden för 
att välja särskola istället för grundskola 
är att det finns en medi cinsk diagnos om 
utvecklingsstörning. Om det finns det är 
det föräldrarna som ska avgöra om elev-
en ska gå i särskola eller grundskola. Min 
bedömning är att det trots allt behövs en 
paragraf om att samhället fattar det be-
slutet om det är helt uppenbart att bar-
net behöver gå i särskola. Då talar vi om 
mycket grava utvecklingstörningar, i an-
nat fall ska föräldrarna välja.

– I den äldre skollagen bestämde sam-
hället, men under ett antal år har vi haft 
ett försök med sådan valfrihet för för-
äldrarna. Nu permanentar vi det som 
har gällt under försöken. 

Vilken betydelse tror du det får?
– Möjligheten är viktig. Det lägger ett 

stort ansvar på föräldrarna, något de tidi-
gare inte hade när samhället tog beslutet. 

– Jag tycker det är bra att föräldrarna får 
ansvaret att välja. För alla föräldrar, som 
har barn som har utvecklingsstörning, är 
det en mognadsprocess att komma fram 
till att barnet behöver gå på särskola. Det 
är inget man tänker på när barnet är ny-
fött, utan något man inser efter hand, att 
det är för barnets bästa. Den nya skolla-
gen gör att föräldrarna måsta tänka ige-
nom och ta ett ansvar för det här.

Räknar du med att det nu blir min-
dre vanligt med så kallad överinskriv-
ning, att kommuner placerar barn på 
särskolan fastän de skulle må bättre i 
vanliga skolan?

”Vi räknar 
med att 
de fl esta 
kommuner 
skärper 
sig om de 
får en var-
ning.”

– Om det nu har förekommit! En för-
utsättning för att gå i särskolan är att bar-
net har en utvecklingsstörning.  Barn som 
inte uppfyller det kriteriet ska inte gå i 
särskolan. Det påstås ofta att det finns 
många barn i särskolan i Sverige fastän de 
inte är utvecklingsstörda, men det är väl-
digt svårt att verkligen belägga det. 

– Det har skett en ökning av barn i sär-
skolan om man jämför med 20 år tillba-
ka i tiden. En del förklarar det med att 
kommuner skickar in barn som inte 
borde gå där, men jag är inte säker på att 
det stämmer. Jag tror det finns en annan 
förklaring som är vanligare. Särskolan är 
mycket mindre stigmatiserande idag än 
den var förr. Nu är den en del av skolvä-
sendet, den sorterar under kommunen, 
ligger ofta i samma lokaler som vanliga 
skolan och så vidare. 

– Tidigare betraktades särskolan som 
en del av landstingets vårdverksamhet 
och då var det ett mycket större steg att 
acceptera än det är idag. Det är det som 
är den stora skillnaden som gör att 
många fler går i särskola idag.

Många efterlyser bättre stöd för den 
grupp elever som mår bra av att gå i 
vanlig skola, men som behöver mer 
pedagogiskt stöd än de får idag. Kan 
de få bättre stöd?

– Ja, om föräldrarna väljer att barnet 
ska gå i den vanliga skolan har man rätt 
till pedagogiskt stöd. Fördelen med sär-
skolan är att man verkligen kan koncen-
trera resurser och specialpedagogisk 
kompetens. Att få samma stöd överallt i 
den vanliga skolan är inte möjligt.

Blir det bättre möjligheter för för-
äldrar och elever att överklaga beslut, 
om man inte kan få rättelse hos rek-
torn eller kommunen? 

– Det kan tänkas. Vi får se när skolla-
gen kommer.

Du medverkade inte på Särskolans 
rikskonferens i april, och bryter där-
med den mångåriga traditionen att 
skolministern invigningstalar.

– Jag har varit där ett par år i rad, men 
i år var det inte möjligt att få ihop plane-
ringen. En av mina statsekreterare var 
där i år. Särskolan är en väldigt viktig 
skolform. Under lång tid har den haft 
dåligt självförtroende och pekats ut som 
något som stigmatiserar barn. Jag menar 
att det är dags att stryka ett streck över 
det. Vi ska ha en modern särskola med 
hög kvalitet. Alla tankar på att lägga ned 
särskolan är helt bortsopade, säger Jan 
Björk lund. ●

FK_0903_s43-51_skola_v08.indd   51FK_0903_s43-51_skola_v08.indd   51 09-05-07   17.41.4709-05-07   17.41.47



Bilder ur filmen Så himla annorlunda.
Foto: Thomas Frantzén
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är Rebecka var fem år 
fick hon en lillebror med 
en svår utvecklingsstör-
ning.  Rebeckas relation 
till sin lillebror Jonathan 
är upprinnelsen till fil-

men Så himla annorlunda som handlar 
om hur det är att vara syskon till ett svårt 
handikappat barn. 

Katarina Boberg är mamma till 
Rebecka och Jonathan och har varit 
med och skrivit manus till filmen och 
även varit regiassistent. Idén att göra en 
film föddes när Katarina gick en doku-
mentärfilmsutbildning i Danmark. 
Som en del i utbildningen skrev hon det 
synopsis som senare skulle resultera i 
filmen Så himla annorlunda. 

Men vägen dit var lång. Katarinas 
dotter Rebecka, som skulle vara filmens 
huvudkaraktär, tyckte inte alls att det 
var någon bra idé. Katarina och regissö-
ren René Bo Hansen bestämde sig då 
för att skriva ner hela filmen så som de 
tänkt sig den, för att sedan låta Rebecka 
och hennes vän Charlotte läsa den. 
Hade Rebecka och Charlotte sagt nej 
hade det inte blivit någon film. 

– Jag kände att jag absolut inte kunde 
göra det här utan att Rebecka var helt 
med på det, jag ville inte leda in henne 
på någonting mot hennes vilja. Så vi ar-
betade egentligen med filmen i ungefär 
ett år utan att vara säkra på att det skulle 
bli någonting, säger Katarina. 

När Jonathan föddes reagerade Rebecka 
väldigt lugnt och avslappnat, men när 
hon blev lite äldre och närmade sig ton-
åren märkte Katarina ganska snart att 

någonting hade förändrats. Rebecka 
började ställa väldigt mycket frågor om 
Jonathan, som när han skulle bli frisk. 
Hon ville inte heller att Jonathan skulle 
följa med när familjen skulle göra saker 
tillsammans, som att gå på fotboll eller 
konsert i skolan. 

– Funderingarna började liksom kom-
ma krypandes. Hon var rädd att de an-
dra barnen skulle börja reta honom och 
hon var rädd att de inte skulle tro att hon 
tyckte lika mycket om sin lillebror som 
andra tycker om sina småsyskon. Jag 
kommer ihåg att hon sa ”mamma, finns 
det inte någon annan som har en lika-
dan lillebror som jag?”

Katarina började förstå att Rebecka be-
hövde prata om sin relation till Jonathan, 
att det fanns funderingar som behövde 
ventileras. Hän del ser na sammanföll med 
Katarinas dokumentärfilmsutbildning, 
och stärkte syf tet med filmen. 

– Vi började leta efter böcker och fil-
mer för att hitta något som gjorde att 
hon inte kände sig så ensam med de här 
känslorna, men det var jättesvårt, säger 
Katarina.

En annorlunda film 

Katarina Boberg har skrivit manus och 
fungerat som regiassistent i fi lmen om hennes 
egna barn. Föräldrakraft har träffat henne. 

Text: Åsa Secher
asa.secher@faktapress.se

N

Katarina Boberg fick idén till filmen 
under en filmutbildning. Foto: Rebecka Nelson
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Många barn- och ungdomshabilite-
ringar som arbetar med syskongrupper 
har visat stort intresse för filmen. 

–Den här typen av material som rik-
tar sig direkt till de här barnen saknas of-
tast, säger hon.

Katarina hoppas att filmen ska kunna 
hjälpa andra familjer att prata om de här 
frågorna, men den har också varit ett sätt 
för hennes egen familj att prata om saker 
som kanske lätt glöms bort i vardagen. 

– När det gäller vår familj som helhet 
så ledde filmen till en positiv process 
som vi verkligen hade behov av. Jag tror 

att den har gjort att vi har fått ett mer av-
slappnat synsätt på Jonathan. Vi kan 
lättare acceptera att han är nöjd med sitt 
liv, vi kan kanske till och med känna att 
han oftast är den som är mest nöjd, vi 
andra har så mycket krav på oss, men 
han har en unik förmåga att leva i nuet.

Nu är det ett par år sedan filmen spela-
des in, Rebecka har blivit lite äldre och 
Katarina har nya filmidéer på gång. Men 
i dagsläget åker hon runt och visar fil-
men för personal på habiliteringar, kort-
tidsboenden och särskolor som kan tän-
kas vilja använda den i sitt arbete. Just 
nu arbetar Katarina också med att ta 
fram ett fördjupande arbetsmaterial som 
ska kunna laddas ner gratis via nätet och 
användas tillsammans med filmen. 

– Vi vill att filmen ska vara en käns-
lomässig dörröppnare, ett sätt för bar-
nen att få känna igen känslor och tan-
kar som kan vara svåra att prata om. 
Det pedagogiska handledarmaterial 
hop pas vi kan leda till diskussioner 
kring de frågor som filmen pekar på, till 
exempel skam, rädsla, ilska, kärlek och 
normalitet. 

Trots att Rebecka först var väldigt 
skeptisk till idén så är hon i efterhand 
glad att de ändå bestämde sig för att ge-
nomföra projektet. 

– När filmen var klar och vi skulle 
premiärvisa den för våra vänner, var jag 
väldigt, väldigt nervös och Rebecka var 
också väldigt nervös. Men ingenting 
kunde gjort mig gladare än Rebeckas 
kommentar efteråt: ”mamma jag är jät-
testolt över att vi har gjort den här fil-
men, trots allt”, säger Katarina och 
skrattar. ●

upplevelse

Så får du tag i filmen
Organisa tioner, skolor och 
habiliteringar –  kontakta 
Filmcentrum (finns länkar på 
hemsidan www.sahimlaannor-
lunda.se) Kostnad: 550 kronor
Privatpersoner, skicka ett mejl 
till producenten på adressen 
info@pimento.se 
Kostnad: 185 kronor

”Vi vill att fi lmen ska 
vara en känslomässig 
dörröppnare, ett sätt 
för barnen att få känna 
igen känslor och 
tankar som kan vara 
svåra att prata om.”
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Tema kommunikation

etydelsen av tidiga in-
satser har blivit allt mer 
uppmärksammat de se-
naste åren.

I början av juni får 
frågan nytt fokus, när 

den årliga Kommunikationskarnevalen i 
Göteborg äger rum. 

Som huvudföreläsare medverkar 
Cyntia Cress, adjungerad professor vid 
universitetet i Nebraska-Lincoln i USA, 
och specialist på tidiga insatser. 

Cyntia Cress budskap är tydligt: Det är 
aldrig för tidigt att börja kommunicera.

Vänta inte – kom igång med AKK, alternativ och 
kompletterande kommunikation, så tidigt som 
möjligt om ditt barn har talsvårigheter. Det är bud-
skapet från Cyntia Cress, professor och specialist 
på tidiga insatser, nu aktuell som föreläsare på 
Kommunikationskarnevalen. 

B
Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

”Idag vet vi också att 
alla kommunikations-
stöd –  bilder, tecken 
och samtalshjälpme-
del – stimulerar och 
snabbar på tal-
utvecklingen.”

■ En av de viktigaste 
aktörerna när det gäller 
att lyfta upp kommuni-
kationsbehovet är 
förstås Kommuni-
kations karnevalen i sig. 
Bakom arrangemanget 
står bland andra Dart 

(den enhet inom Västra 
Götalandsregionen där 
Gunilla Thunberg är 
verksam), den ideella 
organisationen Isaac 
Sverige och hjälp-
medelsföretaget 
Frölunda Data.

■Viktiga påtryckare är 
även handikapporgani-
sationerna och där har 
bland annat RBU i 
Göteborg, FUB och 
Föreningen Autism 
börjat spela en allt 
viktigare roll.
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Fakta Karneval för kommunikation

fk_0903_s54-59_kommunik_v06.indd54   54fk_0903_s54-59_kommunik_v06.indd54   54 09-05-07   18.01.5409-05-07   18.01.54



 från dag ett

# 3, 2009 FÖRÄLDRAKRAFT 55     

Hon forskar inom kommunikation 
för små barn med stora funktionsned-
sättningar och har arbetat med rådgiv-
ning för barn och vuxna som är beroen-
de av AKK under 15 års tid.

– Hon är en av de bästa, säger Gunilla 
Thunberg, som är ansvarig för Kommuni-
kations  karnevalen och som själv har en 
son med autism och utvecklingsstörning.

Gunilla Thunberg hoppas att svenska 
habiliteringar i ökad utsträckning ska 
prioritera tidiga insatser för alla barn 
med kommunikationssvårigheter, även 
för barn med cp.

– Idag ligger tyngdpunkten inom habi-
literingen ofta på den motoriska träning-
en. Och det känns många gånger natur-
ligt även för föräldrarna, säger hon. 

– En tradition som lever kvar är att 
man först måste visa att man kan be-
härska ett kommunikationshjälpmedel 
innan man har kunnat få det förskrivet, 
menar hon. 

– För att få en bild på en bildkarta mås-
te man först lära in bilden, och så får man 
sedan bilden som en ”guldstjärna” på 
kommunikationskartan eller i pärmen.

Kommunikation först
För Gunilla Thunberg är det kommuni-
kation som kommer först på ”livets agen-
da”. 

– Talet är förstås det mest effektiva sät-
tet att kommunicera men det är egentli-
gen bara ett verktyg. Det går inte att vänta 
med kommunikation tills talet kommer. 
Man missar helt enkelt för mycket. Vi för-
äldrar har inte råd att vänta och inte våra 
barn heller. Idag vet vi också att alla kom-
munikationsstöd –  bilder, tecken och 
samtalshjälpmedel – stimulerar och snab-
bar på talutvecklingen.

Men föräldrar behöver hjälp från ha-
biliteringen för att förstå behovet av tidi-
ga insatser och hur dessa kan genomföras 

som en ganska naturlig del i vardagen.
– Det är så mycket att tänka på 
och som förälder hinner man 

inte fundera över detta, in-

te förrän skolstarten närmar sig och 
man ställs inför frågor om hur barnet 
ska lära sig läsa och skriva eller hur bar-
net ska kunna göra sig förstått i en stör-
re miljö. I förskolan är grupperna min-
dre och antalet vuxna fler. Där klarar 
man sig ofta med lite tal, lite kropps-
kommunikation och kanske något hjälp-
medel – men det räcker inte när världen 
blir större och mamma och pappa suc-
cessivt ska träda tillbaka och inte finns 
till hands som tolkar och ständiga in-
formatörer.

En förklaring till att motorisk träning 
går före kommunikation kan vara att det 
helt enkelt finns fler sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter än logopeder inom ha-
biliteringarna.

– Och logopederna har ofta fullt upp 
med att jobba med barnets ät- och svälj-
svårigheter, och har inte tid för att arbeta 
med kommunikation, eftersom det inte 
tycks ingå i vårdprogrammet på samma 
sätt, säger Gunilla Thunberg.

Insikten inte ny
Insikten om att kommunikation behö-
ver lyftas fram är inte ny.

– Vi har tjatat om det i några år och 
föräldrar har blivit mer engagerade sam-
tidigt som organisationer som RBU ock-
så har observerat detta, säger Gunilla 
Thun berg.

På önskelistan står nu att kommuni-
kation ska komma med i all träning, inte 
bara den som logopeden ansvarar för.

– I USA har Cynthia Cress arbetat 
mycket med att öka samarbetet mellan 
olika yrkesgrupper för att få in kommu-
nikation i all träning, så att exempelvis 
sjukgymnasten och logopeden samarbe-
tar om detta. Det är något som vi har 
väldigt lite av i Sverige och skulle behöva 
mer, säger Gunilla Thunberg. ●

På följande sidor hittar du:
>> Här utbildas föräldrar
>> Orientering med mobil
>> Lego-robot i din tjänst

Fakta AKK
■ AKK, alternativ och kom-
pletterande kommunikation 
är lösningen när den vanliga 
kommunikationsförmågan 
inte räcker till, till exempel 
om man har stora tal-
svårigheter.
■ Istället för vanligt tal kan 
man använda allt från ljud, 
gester, tecken och symboler 
till högteknologiska 
hjälpmedel som datorer och 
ögonstyrning.

Gunilla Thunberg med sin son, som har autism och 
utvecklingsstörning.
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en nya utbildningen 
”AKKtiv” vänder sig till 
alla föräldrar som har 
barn med svårigheter att 
kommunicera.

Oavsett hur svårighe-
terna ser ut och barnets eventuella diag-
nos är detta kursen som ger svar på 
många frågor.

Det började med ett försöksprojekt 
redan 2005 och har sedan vidareutveck-
lats med ekonomiskt stöd från Allmänna 
Arvsfonden. Bakom projektet står Dart 
och handikappförvaltningen i Västra 
Götalandsregionen. I en referensgrupp 
finns representanter för Föreningen 
Autism, RBU och FUB.

–  Vi vänder oss till föräldrar som har 
barn mellan noll och sex år och de är väl-
komna så tidigt som möjligt, berättar pro-
jektledaren Gunilla Thunberg vid Dart.

Tanken är att familjen tidigt ska få 
vägledning och kunskap om kommuni-
kationsfrågor.

– Som förälder behöver man få veta 
hur kommunikationsutvecklingen ser ut. 
Det är lätt att hamna i en negativ spiral 
och då behöver man veta hur man kan 
göra istället, säger Gunilla Thunberg. 

Medfödda kunskaper
Det handlar om att plocka fram de med-
födda kunskaperna, att förstå vad som 
är extra viktigt för det egna barnets ut-
veckling, för att lyfta det till nästa steg.

– Man måste stödja barnet på den ni-
vå barnet är och bädda för en fortsatt 
god utveckling, säger Gunilla Thun berg.

Betydelsen av lek – barnets sätt att lä-
ra – betonas starkt.

Alternativ och kompletterande kom-
munikation, AKK, har en naturlig plats i 
utbildningen, men även andra insatser 
som stödjer kommunikation.

– Föräldrarna får med sig hem ett 
stort paket med bildkartor och annat 
material, som de får prova att använda 
tillsammans med sina barn, berättar 
Gunilla Thunberg.

300 bilder
Vitsen med kursen är att föräldrar ska 
uppleva hur det är att använda kommu-
nikationshjälpmedel. 

– Först får man kanske ”dåndimpen” 
av att behöva jobba med så mycket som 
200–300 bilder, men snart upptäcker 
man att det ofta inte finns någon bild att 
peka på som passar. 

– När man har provat på det här får 
man en uppfattning om bildkommuni-
kation är något som kan passa sitt barn.

Kursen fokuserar lite mer på bildkom-
munikation eftersom det, enligt Gunilla 
Thun  berg, är det mest generellt använd-
bara.

– Teckenkom muni kation är också 
fantastiskt, och många föräldrar är re-
dan igång med det, men förr eller senare 
behöver man även använda sig av bild-
kommunikation, eftersom inte alla för-
står tecken.

För bildkommunikation finns både 
färdiga paket att köpa och mängder av 
symboler och bilder att ladda ned via 
olika webbsajter. På kursen får föräld-

rarna även prova på att tillverka eget bild-
material.

– Alla behöver tillverka eget material i 
större eller mindre utsträckning, säger 
Gunilla Thunberg.

Kursen har fått höga betyg av föräld-
rarna som deltagit i utvärderingar och 
Gunilla Thunberg vågar kaxigt påstå 
att AKKtiv tillhör det bästa som hänt in-
om habiliteringsområdet i Sverige.

Det finns liknande utbildningar, fram-
förallt från kanadensiska Hanen Centre 
(www.hanen.org).

– Hanens utbildning har använts av 
en del habiliteringar, framförallt i Skåne. 
Det har ett jättebra innehåll men det 
finns inget Hanen-material på svenska, 
bland annat beroende på att det uppstod 
en konflikt kring översättningen.

– Vi hade kanske kunnat använda 
Hanens koncept istället för att utveckla 
vår egen modell, men jag tror att det finns 
mycket att vinna på att ha ett svenskt kon-
cept med mycket mer AKK, vilket många 
forskare och kliniker inom området har 
efterlyst, säger Gunilla Thun berg.

I fl era delar av Sverige
Gunilla tror att konceptet kan fungera i 
fler delar av Sverige och har därför satsat 
på detta i projektet.

– Förutsättningarna ser olika ut i olika 
delar av landet men det har vi försökt ta 
hänsyn till i planeringen av kursen. Vi kan 
inte göra en kurs enbart om autism eller 
enbart Downs syndrom, eftersom utanför 
storstäderna är verkligheten inte sådan att 
det finns tillräckligt stora grupper.

– Därför har mina medarbetare i Dals-
land och norra Bohuslän snickrat ihop 
ett förslag till upplägg med två hela kurs-
dagar istället för fler, kortare utbildnings-
tillfällen. Annars har vi haft två timmar 
åtta gånger, men med det här upplägget 
kan vi minska på resorna för familjer i 
glesbygd.

Gunilla Thunberg berättar att det re-
dan finns en lång lista över personer som 
vill köra igång kurser, bland annat från 
Stockholm och Norrland, men även från 
Danmark och Norge.

– Till våren 2010 eller kanske redan i 
höst räknar jag med att vi har hunnit 
utbilda kursledare. Det är i första hand 
logopeder som vi vill ha som kursleda-
re. Helst ska två personer vara kursle-
dare, varav den ena bör vara logoped 
och ha omfattande kunskaper om kom-
munikation.

Den andra kursledaren kan gärna 
tillhöra en annan yrkesgrupp, som pe-
dagog eller psykolog, säger Gunilla 
Thun berg.

”Kursen är det bäst 
60 familjer i västra Götaland har redan utbildats  i 
kommunikation och nu hoppas Dart att kurserna 
ska nå ut över hela landet.

D

”Föräld-
rarna får 
med sig 
ett pa-
ket med 
bildkartor 
som de 
får prova 
att använ-
da.”Tel: 08-594 694 00

www.gewa.se

PRATA
med symboler och text

Alla människor har behov av att kunna kommunicera med nära och kära. The 
Grid 2 är ett pedagogiskt, lättanvänt och mångsidigt kommunikationsprogram 
som går att anpassa individuellt. Med hjälp av bilder, symboler eller text är det 
lätt att kommunicera ansikte mot ansikte eller på distans.

     e le !

    e !
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De flesta ”habiliteringsföräldrar” runt 
om i landet skulle ha glädje av utbild-
ningen, menar hon.

– Det är ganska få barn inom habilite-
ringen som inte har svårigheter när det 
gäller kommunikation och samspel.

Tycker du att det fungerar bra att 
ha samma utbildning för alla?

– Ja, vi har sett det som en fördel att 
kommunikation är i fokus, inte diagno-
sen. Med de stora geografiska områden vi 
har är det inte heller realistiskt att göra 
specialinriktade utbildningar. I våra ut-
värderingar är det bara enstaka föräldrar 
som har tyckt att de har fått för lite upp-
märksamhet på den aktuella diagnosen, 

säger Gunilla Thun berg.
Entusiasmen är stor, 

men det är oklart vil-
ken effekt som utbild-
ningarna faktiskt har 
på barnens förmåga 
att kommunicera.

Föräldraenkäter 
har gett kursen myc-
ket beröm och i en 
intervjuundersök-
ning nyligen fram-
kom att föräldrarna 
upplever att deras barn 
utvecklats och att de, 
som föräldrar, lärt sig se 
de små, men mycket vikti-
ga framstegen. Där emot 
finns ännu inga begränsade ob-
jektiva bevis på att barnens förmå-
ga till kommunikation förbättras. 

– Hittills har vi sett en positiv tendens 
men utan så kallad statistisk signifikans, 
säger Gunilla Thunberg.

– Å andra sidan har vi inte följt bar-
nens utveckling så länge och vi har mas-

sor av material kvar att bearbeta, bland 
annat videofilmer. Vårt forskningspro-
jekt är egentligen bara halvvägs.

a som hänt”
”Vitsen med kursen är 
att du som förälder ska 
uppleva hur det är att 
använda kommunika-
tionshjälpmedel.” 

E tt kart-
projekt som 
genomförts av ett 

par orienteringsklubbar i Växjö visar 
vad datorprogram kan 

bidra med.
Några ungdomar med 

funktionsnedsättningar fick 
köra ett datorspel som gick 
ut på att orientera i 3D-miljö framför datorskärmen. 

– Dagen efter fick ungdomarna gå ut fysiskt, i sam-
ma miljö som på datorn, och orientera sig med hjälp 
av en mobiltelefon. Det var jättehäftigt. Att oriente-
ra med rullstol är annars inte så lätt eftersom man 

råkar ut för besvärliga grusvägar och backar, 
men om man först har spelat upp miljön i da-

torn så vet man vad man kan förvänta sig, 
säger Pia Hammargren. ●

Läs mer på www.map-
pingvaxjo.se

Fö
rs

t v
id datorn – sedan i verkligheten

Texten fortsätter på nästa uppslag

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar och organiserar
idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

www.handikappidrott.se

Fo
to

: M
ar

tin
 N

au
clé

r

HAR DU 
OCKSÅ FUNDERAT 

PÅ ATT BÖRJA 
IDROTTA?

annons.indd 1 08-05-07 17.11.13
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Gunilla Thunberg berättar dock att 
den pilotundersökning som gjordes 

i ett tidigt skede tydde på en ”väldig ök-
ning” också av barnens kommunika-
tionsförmåga.

Tydliga resultat
Förhoppningen var därför stor att man 
skulle se tydliga positiva resultat när kur-
serna kom igång på allvar, men förhopp-

ningen har ännu inte infriats. Varför ten-
densen verkar ha mattats av sedan kur-
serna blev fler har Gunilla Thunberg en 
teori om.

– Många av de föräldrar som sökt kur-
serna har varit ”redan frälsta” och hade 
redan tidigare sett till att deras barn har 
fått många kommunikationsinsatser. Det 
kan förklara att vi inte får så stora förbätt-
ringar som med mer oerfarna föräldrar, 
som vi hade många i pilotprojektet.

Slutsatsen är att det kan vara viktigt att 
nå ut till alla föräldrar som kan tänkas ha 

nytta av kursen. Men det är inte alltid så 
enkelt, menar Gunilla Thun berg.

– Här i min del av regionen fick för-
äldrar tidigare hemsänt en fin katalog 
med alla kurser, men sedan bestäm-
de habiliteringen sig för att inte längre 
skicka hem den, utan bara ha informa-
tion på webbsidan. Det gjorde att många 
missade informationen.

– Jag tycker att habiliteringen behöver 
bli mycket mer aktiv med att sprida in-
formation och utforma olika vårdpro-
gram, i synnerhet när det gäller en så vik-

”Vårt forskningsprojekt är bara halvvägs”
Fortsättning från föregående uppslag

Fakta Gunilla Thunberg – ”Spanien är vårt sommarställe”

Jobbar: I världens bästa 
team, nämligen DART,  
Kom muni kations- och 
data resurscentrum för 
personer med funktions-
nedsättning i Göteborg.
Bor: Lerum.
Familj: Maken Klas, 
dottern Lisa, 17, och sonen 

Alfred 15.
Så har jag hjälpt min son 
att bli bättre på att kom-
municera: Jag har alltid 
försökt förstå hur han 
tänker, känner och funge-
rar och på så sätt hela 
tiden kunnat hitta lös-
ningar som gör att han 

klarar mer och utvecklas. 
Kompen sation och 
hjälp medel är bästa 
träningen. Datorn och 
Alfreds specialintressen 
har alltid varit vår och 
Alfreds bästa vänner och 
läroredskap!
Bästa tips på smultronstäl-

le /utflykt /semester i 
sommar: Spanien som 
alltid... det är vårt sommar-
ställe. När Alfred var liten 
var det egentligen bara där 
vi kunde slappna av 
eftersom små barn alltid är 
älskade där – och kan vara 
annorlunda!

Forskare vid Göteborgs universitet 
och Dart har tillsammans byggt en 
talande robot med Lego Mindstorm, 
för att se om den kan hjälpa barn att 
utveckla sin kommunikation.

– Vi vill se vad det kan ge exempel-
vis ifråga om samspel för barn med 
autism, säger Gunilla Thunberg.

Men en robot kan förstås användas på 
många olika sätt. På olika håll i världen 
finns en trend att använda robotar som 
hjälp vid  träning för personer med funk-
tionsnedsättningar.

Och lego-roboten i Göteborg har också 
en rad olika användningsområden.

– Barn med cp-skador som inte själv 
kan rita kan styra roboten att rita, berättar 
Gunilla Thunberg.

Barnet styr roboten genom att peka på 
symboler på en datorskärm. När barnet 
trycker på en symbol pratar datorn och 
talar om för roboten vad den ska rita. 
Roboten ställer också frågor till barnet, till 
exempel om hur stor den ska rita.

Även om roboten i Göteborg än så 

länge betecknas som ett rent  experiment 
är Gunilla Thunberg inte främmande för 
att Lego-robotar i framtiden kan bli rik-
tigt användbara. 

– Ja, varför inte en lekrobotverksamhet 
på habilitering? säger hon.

Att robotutveckling inte är en liten ud-
da verksamhet visas av att  det har många 
entusiaster inom ”funktionshindervärl-
den” och  inom Dart överväger man nu 
att anmäla sig till en stor robotkonferens i 
Italien senare i år. ●

Ingen liten gubbe men väl en bil – så ser roboten ut som nu testas av barn med 
autism och cp-skador.

Robot i lego 
Framtidens hjälpmedel 
för kommunikation?
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”Habili-
teringen 
behöver 
bli mycket 
mer ak-
tiv med 
att infor-
mera.”

Box 510, 162 15 Vällingby
Tfn 08-620 17 00
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se

Friare liv

Fritt val av hjälpmedel pågår i Kronoberg, 
Stockholm och Sörmland sedan maj 2008. 
Syftet är att undersöka förutsättningarna 
för ett fritt val-system i Sverige där ett 
ökat brukarinflytande kan tillgodoses. 

Läs mer på www.hi.se/frittval.

tig fråga som kommunikation. Av Sve-
riges habiliteringar är det bara Region 
Skåne som har en policy eller ett vård-
program när det gäller kommunikation 
och AKK. Det liggger alldeles för stort 
ansvar på föräldrarna att själva söka in-
formation. Det leder till att man som 
förälder själv behöver vara proffs för att 
det egna barnet ska få en bra habilite-
ring, säger Gunilla Thun-
berg. ●

Gunilla Thunberg 
med sin son.

Annonssäljare 
till Föräldrakraft
”Skönt att det fi nns en tidning där man kan känna igen sig.” 
Så tycker många läsare av Föräldrakraft. Och de blir allt fl er. 
Föräldrakraft växer. Responsen från läsare har varit över-
väldigande och intresset från annonsörer mycket stort.
Nu behöver vår annonsansvariga Lotta Appelqvist förstärk-
ning, så att vi kan bredda och intensifi era våra kontakter 
med annonsörer och mediabyråer. Erfarenhet av annons-
försäljning är en fördel men inget krav eftersom dina per-
sonliga egenskaper och erfarenheter är lika viktiga. Kanske fi nns du tidningens 
målgrupp av föräldrar eller professionella? Eller så är du engagerad i frågor som 
gäller barn och unga med funktionsnedsättning av annan anledning. 
Du som är intresserad – kontakta ansvarig utgivare Valter Bengtsson på telefon 
08-4100 5636, mejl valter.bengtsson@faktapress.se eller vår annonsansvariga 
Lotta Appelqvist mejl lotta@faktapress.se
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ecilia Jönsson, 17 år, 
från Veberöd utanför 
Lund, hade redan Aron, 
en Shetland Sheepdog, 
när hon kom med i pro-
jektet. Aron är van att 

träna lydnad och delta i utställningar så 
det var lätt att ta första steget i utbild-
ningen och erövra det röda täcket. Efter 
slutexamen blir det ett gult täcke som 
hundarna får efter godkänd inprovning 
av Svenska Service- och Signal hunds för-
bundet, SoS, till servicehund.

Hundpsykolog Kerstin Jonsson har åkt 
runt i landet och tränat ungdomarna 
och deras hundar under ett års tid. Ung-
domarna har fört dagbok och föräldrar-
na har varit med som hjälp och stöd i 
träningen. 

– För mig handlar träningen i första 
hand om att arbeta upp kontakten 
mellan hund och förare och att lära ut 
de moment som krävs för att ekipagen 
ska kunna bli godkända som medi-
cinskt alarmerande servicehundar, sä-
ger Kerstin Jonsson. Mycket händer 
under resans gång och jag utgår alltid 
från individen.

Även hundarna har olika förutsätt-
ningar. De krav man kan ställa är att 
hunden ska vara följsam men kunna 

tänka själv när det gäller.
– Hunden ska veta vem den hör till, 

vem den jobbar för, säger Kerstin.

Cecilia Jönsson berättar om en episod 
från träningen.

– Jag skulle trilla och fejka ett anfall. 
Detta filmades. Aron sprang fram till 
personen som filmade, som var den som 
fanns närmast till hands, men personen 
ville inte hjälpa till. Då hämtade Aron 
Kerstin. 

Cecilia fick diagnosen epilepsi när hon 
var sju år. Hon har haft merparten av sina 
anfall nattetid, vilket inneburit att mam-

ma Lise-Lotte ofta sovit i hennes rum. 
Efter en operation för några månader se-
dan har Cecilia inte haft några anfall. 

– Nu är det dags för henne att ta ett 
steg ut i vuxenlivet utan att vi alltid står 
bakom, säger pappa Roger. Efter den 
lyckade operationen och med Aron vid 
sin sida ska nog det går bra.

När Aron arbetar och har sitt täcke så 
blir det ett naturligt sätt att visa upp att 
man har epilepsi framhåller Cecilia. 

– Det är viktigt och får mig att känna 
mig tryggare. 

Cecilia har inte fått tillstånd att ha 

Folk förstår när man  
Cecilia och Adam 
kan leva allt mer 
självständiga liv, 
tack vare sina 
servicehundar. 
Föräldra kraft har 
träffat dem.

C

Text: Katarina Nyberg
info@faktapress.se

Världen öppnar sig för 13-årige Adam Nilsson 
tack vare hunden Roris...
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med sig Aron i skolan.
– Det är där jag är större delen av da-

gen och det är där han skulle vara till 
stor hjälp.

När Adam Nilsson, 13 år, i Piteå var 
mindre drabbades han av en svår infek-
tion och epilepsi blev en komplikation.

– Det har varit fantastiskt att följa 
Adams framsteg sedan hunden Roris 
kom in i bilden, säger Kerstin.

Familjen övertog Roris, en belgisk 
vallhund av rasen Tervueren från en 
släkting när den var sju månader. Nu är 
hon 2,5 år.

Adam har haft ett autismliknande till-
stånd men Roris har hjälpt honom att 
”komma ut ur bubblan” och att kunna 
visa empati. Även i skolan har Adam tack 
vare detta gjort stora framsteg.

Tidigare hade han mer än 28 stora an-
fall per månad.

– Kramper och att sova var hans liv, sä-
ger mamma Åsa. Nu har han ungefär sju 
anfall per månad, så det är stor skillnad.

Roris lärde sig först att hämta hjälp. 
Nu håller man på att vänja henne vid 
larmet.

I träningen med Adam och Roris har 
Kerstin tagit in bildterapi. Från att ha ritat 

monster och enstaka tomma hus tecknar 
de nu flera hus med människor i.

– Han har fått in världen till sig, säger 
Åsa Nilsson. Även språket har utveck-
lats. 

Målet är att Adam ska kunna sova i sitt 
eget rum och att Roris ska hämta hjälp 
vid anfall. Familjen har kommit en bit på 
väg.

– Jag kan berätta att jag nu sovit på en 
madrass i hallen utanför Adams rum, sä-
ger Åsa Nilsson. Snart kan jag nog sova i 
min egen säng. ●

 har en servicehund

Foto: Åsa Nilsson

... liksom för Cecilia Jönsson med sin 
servicehund Aron. Foto: Katarina Nyberg

”Nu är det dags för 
henne att ta ett steg ut 
i vuxenlivet utan att vi 
alltid står bakom. Och 
med Aron vid sin sida 
ska nog det går bra.”

Mer om projektet på nästa uppslag

FK_0903_s60-63_hundar_v03.indd   61FK_0903_s60-63_hundar_v03.indd   61 09-05-07   18.18.4909-05-07   18.18.49



Assistanshundar

”Tidigare hade jag inte vågat 
sitta här utan Atlas.” Så inleder 
Britta Blomqvist sin berättelse 
om hur Atlas blev Sveriges 
 första epilepsihund. ”Han var 
bara en vecka gammal när jag 
kom på tanken att han skulle 
kunna utbildas till epilepsihund”, 
säger hon.

ritta tog kontakt med 
Svenska Service- och 
Signal hundsförbundet, 
SoS.

– Jag visste ju att det 
fanns diabeteshundar, så 

varför inte? säger Britta Blomqvist.
Britta har epilepsi sedan många år. 

Hon har alltid haft hundar, nu har hon 
fem collietikar och Atlas, drygt fyra år 
gammal, som arbetar som service- och 
signalhund.

– Atlas och jag tog examen 2007 så vi 
har hunnit göra ett årsprov, säger Britta. 
Vi är med som förstudie i projektet.

I flocken av långhåriga collies där-
hemma i Järfälla finns Atlas mamma och 
syster. Atlas mormor kom till Britta som 
liten valp. Atlas syster Atena fick en kull 
valpar i vintras och kanske blir någon av 
dem också epilepsihund.

– Jag känner verkligen till de här lin-
jerna och vet hur signalkänsliga och ar-
betsvilliga dessa hundar är. Tanken på 
att utbilda Atlas till signal- och service-
hund för epilepsi kom naturligt. I över 
30 år har jag märkt på olika hundar, men 
av samma ras, att de känner av något 
innan jag får ett anfall. Det är inte bara 
Atlas som har räddat mitt liv.

 
Atlas har vid flera tillfällen agerat på 
egen tass, berättar Britta. Han har brutit 
kommando när han känt att ett anfall är 
på gång. Förra året fick han SoS ”bragd-
ben” efter en riktig solskenshistoria.

– Jag var ute och tränade med Atlas. 
Vi var på en gångväg hemma, det var 
snö ute. Jag hörde en stor plogbil nere 
på fotbollsplan, den hade en ramp med 
blinkande ljus på taket. Bilen närmade 
sig och jag såg allt blinkande ljus. Jag 
vände om och trodde att den skulle kö-
ra uppför backen, men den svängde in 
bakom mig. Jag fick ett anfall, och när 
jag kom till medvetande satt Atlas mel-
lan mig och plogbilen och skällde. Föra-
ren hade inte sett mig ligga på vägen 
men tack vare Atlas så körde han inte 
på mig med plogen.

– Atlas vet att han ska hämta hjälp när 
jag får ett anfall, men nu agerade han 
helt själv och stoppade plogbilen. Han 
förstod att det var viktigare att stoppa 
bilen än att hämta hjälp och med största 
säkerhet räddade han mitt liv.

 
Atlas känner av, långt före Britta, att ett 
anfall är på väg och då larmar han ge-
nom att krafsa på hennes ben och ha 
tydlig ögonkontakt. 

Han kan själv aktivera larmet som 
han har i fickan på sitt tjänstetäcke, ge-
nom att dra i en fläta. Larmet ringer då 
upp en person. Blir det inget svar ringer 
larmet upp person nummer två.  Nästa 
uppringning går till larmtjänsten 112.

Brittas larm är inte kopplat till någon 
GPS-sändare så när Atlas larmar blir den 
som svarar mycket orolig och har ingen 
möjlighet att veta var hon är.

– Men jag hoppas att det kommer en 
lösning på det, säger Britta som fått veta 
att det finns larm som visar positionen.

Britta framhåller att det inte är hon 
som lärt sina hundar larma före ett an-
fall, utan det är hundarna som har fått 
henne att äntligen förstå att de larmar.

Hur de kan känna av ett annalkande 
anfall är svårt att förstå. Brittas hundar 
går varken på lukt eller ändrat rörelse-
mönster, de reagerar mycket tidigare.

– Jag tror hundar kan känna av vad 
som händer i hjärnan innan ett epilep-
tiskt anfall startar.

Atlas tjänstetäcke har ändrat Brittas 
vardag väsentligt.

– Det har synliggjort min sjukdom för 
andra och även för mig själv. När han 
larmar så sätter jag mig ner och försöker 
att andas lugnt, dricka vatten och ta min 
medicin. Ibland kan det räcka med att 
bryta ett kommande anfall bara genom 
att jag slappnar av och dricker vatten.

Britta har lärt sig att ta Atlas larmsigna-
ler på allvar. Hon har haft lite svårt för 
det ibland, vill gärna göra färdigt det hon 
håller på med. 

– Men han har aldrig haft fel. När jag 
lyder honom har mina anfall minskat i 
antal och i styrka. Eftersom jag tar kramp-
lösande medicin blir inte det andra an-
fallet så svårt.

– Det känns väldigt tryggt när jag vak-
nar ur ett anfall och har honom bredvid 
mig, han ligger och värmer mig och 
slickar mig på halsen. Ofta vet jag inte 
vad som har hänt eller var jag är när jag 
kommer till medvetande.

– Djur kan mycket som vi inte förstår, 
säger Britta och citerar ur filmen Come 
home Lassie, där husse säger: ”Du kan 
förstå mig men jag kan inte förstå dig. 
Ändå är det vi som ska vara de utveckla-
de”. ●

Reportaget publiceras även i Epilepsiföreningen i 

Stor-Stockholms tidning Synapsen.

Atlas har räddat livet på Britta.

Britta litar på Atlas, Sveriges första epilepsihund

”Han har aldrig fel”

B
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Utbildningsdagar på ”Ågrenska - nationellt kompetenscenter”

V35  Beckers muskeldystrofi      
V37  Cystisk fi bros    
V39  Barncancerfonden, neuroblastom  
         stadie 3-4  
V42  Kraniofaciala missbildningar  

V43  Noonans syndrom
V45  Svårbemästrad epilepsi, 12-18 år
V47  VACTERL syndrom
V49  PKU
V50  Septo-optisk dysplasi

Familjevistelser hösten 2009

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? Gå in på www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Ågrenska är en unik mötesplats 
för personer med funktionsned-
sättningar och sällsynta diagno-
ser, men också för yrkesverksam-
ma som kommer i kontakt med 
dessa individer och deras familjer.

Vi erbjuder veckovistelser för dessa 
familjer som ger en unik möjlighet för 
dem att möta andra i samma situation, få 
kunskap och utbyta erfarenheter. Du som 
i din verksamhet kommer i kontakt med 
familjerna har också möjlighet att delta 
under veckans två utbildningsdagar. Du 
deltar tillsammans med föräldrarna i ett 

skräddarsytt program med föreläsningar 
om aktuell medicinsk forskning, om psy-
kosociala aspekter och konsekvenser i 
vardagen, om pedagogik, samverkan och 
lagstiftning. Att personal och föräldrar 
delar samma kunskap är sedan till gagn 
för barnen när ni är tillbaka i vardagen.
Barnen och deras syskon har ett eget 
program med förskola, skola och 
trivsamma fritidsaktiviteter.

Välkomna till givande 
utbildningsdagar.

Upplysningar om utbildningsdagarna lämnas av Ingrid Fabo, tel 031- 750 91 62 
eller Maria Svensson, tel  031-750 91 46. 
Det går också bra att kontakta Ågrenska via e-post: agrenska@agrenska.se

I mars inbjöd Svenska Service- och Sig-
nalhundsförbundet till en konferens 
om projektet.

– Jag känner ungdomar med epilepsi både 
privat och genom mitt arbete som hand-
ikappforskare, säger Karin Paulsson. När 
jag läste en artikel om hundar som kunde 
upptäcka cancer började jag fundera på 
om hundar, eventuellt i kombination med 
tekniska hjälpmedel, även skulle kunna 
hjälpa unga med epilepsi.

Tillsammans med civilingenjör Krystyna 
Asarnoj började Karin leta efter forskning 
och upptäckte snart att det fanns väldigt 
lite. De ville ha svar på frågan vad det är 
som gör att hunden reagerar inför epilep-
sianfall. Studier av enskilda vuxna som 
fått tillgång till en hund visade på ökad 
livskvalitet. 

– Känslan av trygghet, integritet och 
självständighet är så betydelsefull, säger 
Karin. Vi började skissa på ett projekt. 
Jag fick kontakt med Kerstin Jonsson, 
som är hundpsykolog och tränar diabe-
teshundar och har utbildat det första 
epilepsihundsekipaget, Britta och Atlas.

Projektet fokuserar på hur barn och 
ungdomar med epilepsi kan samspela 
med sina hundar. 

Som grund för projektet fanns nu 
Kerstins erfarenhet av att träna ungdo-
mar och hundar. Och Brittas erfarenhet 
av egen epilepsi och att träna Atlas. 

Barnneurolog Per Åmark, docent och 
överläkare vid Astrid Lindgrens barn-
sjukhus, har varit med som bollplank 
och medicinsk konsult i projektet.

I träningsfasen, som omfattat ett år, 
måste man ta hänsyn till vilken typ av 
anfall det handlar om. Det var också vik-
tigt med föräldrakontakten och att ha 
föräldraträffar. 

Genom en Snobbenskala från ledsen 
till jättelycklig har man kunnat jämföra 
barns och ungdomars upplevelser, säger 
Karin.

Projektet finansieras av medel från 
Allmänna arvsfonden.

– Det här projektet kom rätt i tiden, 
säger Gunilla Ekvall, handläggare på 
Arvsfonden. Man har börjat förstå vad 
djur kan betyda för människor med 
funktionsnedsättningar. Det känns som 
om en dammlucka har öppnats! ●

■ ”Servicehundars betydelse för 
ungdomar med epilepsi”, är ett 
tvåårigt projekt som slutförs i 
sommaren 2009. 
■ Projektledare är Karin 
Paulsson, fil dr och psykolog. 
■ Fyra unga och deras hundar 
ingår i projektet. Alla fyra har 
klarat inprovningen under 
träningsperioden. 
■ I projektet samverkar Svenska 
Service- och Signalhundsför-
bundet med Epilepsiförbun dets 
Ungdomssektion.
■ Projektet ska ge underlag inför 
utformandet av en utbildning för 
förare med epilepsi och deras 
hundar.
■ Projektet finansieras av 
Allmänna Arvsfonden. 

Ett hundprojekt i tiden Fakta projektet
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FÖRÄLDRAKRAFTS LÄSARE DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA 
SOMMARTIPS, STORT SOM SMÅTT. PÅ FÖLJANDE SIDOR FÅR 
DU EN GUIDE TILL NÅGRA AV SOMMARSVERIGES KÄNDA OCH 
MINDRE KÄNDA SMULTRONSTÄLLEN.

LÄSARTIPS Jag bor vid 
en härlig sjö några mil 
utanför Uppsala. På som-

maren njuter jag så av vår 
vackra omgivning. Nära 
oss ligger Tallkrogen 
som drivs av den ideella 
föreningen FUB-gården. 
På Tallkrogen finns bland 
mycket annat en upple-
velseträdgård som beja-
kar alla sinnen – härligt! 
Vill du veta mer gå in på 
www.tallkrogen-fub.se.

Turid Apelgård
Ansvarig för frågor om 

funktionsnedsättningar 
inom Svenska kyrkan

LÄSARTIPS Ingbo källor 
är tillgängligt för alla och 
kostar ingenting!

Vill man uppleva 
något alldeles extra skall 
man göra ett besök vid 

Ingbo källor på Östahalv-
ön, inte långt ifrån 
Tärnsjö, Heby kommun.

När man vandrar eller 
rullar in i skogen runt 
källorna känner man sig 
tveklöst förflyttad till ett 
motiv hämtat från Bauers 
sagovärld. 

Skogen runt källorna 
har stått orörd genom 

29222222222222222222222222222222 tips och en varningtips och en varning

Smultronställen  för alla sinnen
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årtionden och endast 
naturen har haft sin gång 
genom att gamla murkna 
träd fallit omkull både i 
skogen och ner i källorna.  

När man kommit över 
naturupplevelsen i skogen, 
kan man vända blicken 
mot de tre kristallklara 
källorna där solstrålarna 
och träden ger ett ljus- 
och skuggspel som gör att 
man vill sitta ned och 
drömma sig bort en stund. 

Färgspelet i källans 
botten, när vattnet 
fullkomligt kokar upp ur 
marken, är mycket 

spektakulärt och flyttar 
sig hela tiden till olika 
ställen på källbottnen. 

Allt vatten, 4 300 000 
liter per dygn, som kokar 
upp ur marken, leds 
sedan av från källan via 
en avrinningsränna där 
vattnet med oförminskad 
kraft slår mot stenar och 

rinner så vidare i bäcken 
ut mot Dalälven. 

Janne Wallgren
Chef patientkontakter
AstraZeneca Sverige

LÄSARTIPS Med ett 
läkarintyg (som inte är 
äldre än tre månader) kan 
man få ett så kallat easy 
access-pass, om man går 
till City Hall i Disneyland-
parken i Paris. Då får man 
företräde i alla köer. Detta 
gäller även personer med 
psykiska funktionsned-
sättningar. En sak till som 
kan vara värt att känna till 

är att parken har special-
komponerade menyer 
för personer som är 
allergiska mot 
olika födoämnen.

Gull-Britt Orsén
Trelleborg

LÄSARTIPS Dalhalla 
utanför Rättvik är mitt 
tips! Helt anpassat och 
mycket bra musik, se 
program på nätet, 
www.dalhalla.se. 
För att inte tala om den 
fantastiska miljön.

Katarina Nyberg
frilansreporter 

LÄSARTIPS

”Jag 
kan inte 
tänka 
mig ett 
mer 
fräscht 
vandrar-
hem.”

Maritha 
Sedvall son
(bilden) 
om Söder  -
g ården, se 
nästa sida.

tips och en varning
Fridfullt och avkopplande vid Astma- 
och allergiförbundets kursgård och 
vandrarhem Södergården, nära Åre. 
Foto: Ingela Eklund
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Madeleine Larsson, 
Tystberga:
LÄSARTIPS ”Hyr stuga vid 
RBU:s kursgård Mättinge. 
Den ligger makalöst vackert 
intill havet, vid Trosa. Där 
badar vi vedeldat karbad och 
bastu med havets vindar i 
håret. Eldar i kaminen, spelar 
spel och bara myser. Det är så 
avkopplande eftersom allt är 
handikappanpassat med 
asfalterade gångar, bra 
toaletter etcetera. Och nära till 
Stockholm så man kan enkelt 
ta dagsutflykter dit.

Lunch i Kaknästornet. En 

solig sommardag är utsikten 
härlig över Djurgården.

En regning, 
grå sommar-
dag blir det bio 
på Heron City i 
Stockholm. 
Mycket bra 
tillgänglighet 
med toaletter, 
hissar, matstäl-
len och 18 
filmer att välja 
på!

Andra bra, fungerande 
ställen: Tom Tits i Södertälje. 
Jätte spän nande och lärorikt 
för hela familjen i alla åldrar.

Göteborg med Liseberg 
och Univer seum. Har alltid 

blivit väl 
mottagna, det 
fixas och trixas 
för att det ska 
fungera för 
familj med 
funktionsned-
sättning.

Gotland: De 
flesta natur-
reservat går 
att nå med 

rulle via vägar. Visby kräver 
lite ork med backar och 
kullersten, men det är värt 
besväret.

...och ett surt exempel: I vår 
stad Nyköping finns Maria 
Gripe museum, som kommu-
nen gör mycket reklam om 
och är så stolt över. Där 
bedrivs en mängd barnaktivi-
tet men det är inte handi-
kappvänligt. Visst är det en 
liten asfaltsramp till entredör-
ren men aktiviteterna är på 
övervåningen! Har ifrågasatt 
och det enda personalen kan 
erbjuda är att hjälpa till att 
bära upp rullstol och barn. Jag 
frågade kommun ansvariga 
varför det inte finns hiss men 
de skyller ifrån sig att huset är 
K-märkt.”

Som ambassadör för RBU 
har Lasse Åberg engagerat 
sig för barn och ungdomar 
som har rörelsehinder. Och 
i sommar hoppas han på 
många besök, inte minst 
från Föräldrakrafts läse-
krets, i sitt eget museum i 
Bålsta, norr om Stockholm.

 
– Vi har pratat om ett muse-
um i säkert 30 år. Det var helt 
drömlikt att kunna inviga 
museet 2002, berättar Lasse 
Åberg för Föräldrakraft. 

Hur är det att vara 
ambassadör för RBU?

– RBU-ambassadörskapet 
är än så länge vilande. Jag har 
medverkat i deras tidning. Jag 
fick frågan om att bli ambas-
sadör och tyckte att det kän-
des meningsfullt. Vissa vän-
ner och avlägsna släktingar 
har haft barn med funktions-
nedsättningar.

Vad är det annars för 
viktiga saker du gör nu?

– Just nu skriver jag på en 
miljömusikal för riksteatern 
och naturskyddsföreningen. 
Sedan ska Electric Banana 
Band göra skolkonserter med 
Stockholms symfonikerna.

Hur ser museets och  dina 
planer ut inför den närmas-
te framtiden? 

– Framtiden vet jag inte så 
mycket om men förhopp-

ningsvis kan jag fortsätta med 
mitt rätt så omväxlande yr-
kesliv.

Vad är ditt bästa tips till 
läsarna om de kommer till 
ditt museum? 

– Om man kommer till 
museet så ska men ta god tid 
på sig, leka i kojan, lära sig 
mycket om serier och konst 
och äta en god lunch.  ●

Ett museum 
med serieoriginal
På Åbergs Museum i Bålsta 
norr om Stockholm finns en 
unik samling av Yellow Kid-
föremål och en av världens 
främsta samlingar av Disney-
föremål som leksaker, 
porslin, klockor och böcker. 

Museet är i ett plan, det 
finns handikapptoalett och 
utanför finns en plan gång 
från parkeringen med 
möjlighet att köra fram till  
dörren om så behövs.

För barnen finns en tre-
våningars Trazankoja som 
kan vara svår att komma 
upp i om man har nedsatt 
rörelseförmåga, men det går 
bra att vara på det nedersta 
planet, där det finns mycket 
skojigt, som bananrutschka-
na, kuliga djur och Hemliga 
Arnes uppfinnarverkstad. 

Man kan också kika in och 
se hur Stig-Helmer bor. Har 
han Bajen på väggen och har 
han verkligen brödrostar på 
byrån?

RBU-ambassadören väntar på dig
Men kojan i Lasse Åbergs museum är svår att göra helt tillgänglig.

SOMMARTIPS Lasse Åberg väntar besök i sitt museum.

... hyr STUGA på Mättinge ... lunch i KAKNÄSTORNET ... besök TOM TITS eller res till GOTLAND!

Visby är vackert men kräver lite ork på grund av backar och kullersten. De flesta naturreservat på Gotland går att nå med rullstol.

Liseberg, med garanterat 
bra mottagande.
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Nordens Ark är en avels-
anläggning för hotade djur, 
skapad för att ge de hotade 
arterna en framtid, säger 
pressansvarige Therese 
Patriksson.

– Här finns ett 80-tal utrot-
ningshotade arter som vi gör 
allt för att rädda och bevara. 
Vi bedriver avel och uppföd-
ning, en del av djuren sätts ut 
i sin naturliga miljö och vi 
medverkar i olika internatio-
nella forskningsprojekt 

samtidigt som vi sprider 
information. 

– Ett besök på Nordens 
Ark är en unik möjlighet att 
se vilda hotade djur som 
snöleopard, varg, amurtiger, 
lo och gamla nordiska 
lantraser i en storslagen 
miljö.

Under sommaren finns 
dagliga program i parken. 
Var med när världens största 
tiger, Amurtiger, får mat eller 
hjälp till att mata djuren på 
Lantgården!

Runt 
hela 
an lägg-
ningen 
löper en 
gångväg 
som är tre 
kilometer 
lång. Man 
går på 
marken 
respektive 

trädäck som smälter fint in i 
naturen. Utefter vägen 
passerar man sydlig pudu, 
mindre panda, skruvhorns-
get, varg, snöleopard 
etcetera. 

På några platser finns 
möjlighet att ha picknick 
med medhavd kaffekorg, 
annars kan anläggningens 
restaurang i Varghuset 
kanske passa. Efter ungefär 
halva vägen finns en utsikts-
plats med vidunderlig utsikt 
över Åby fjorden.

Sedan några år finns 
möjlighet till övernattning i 
ett nybyggt hotell med ett 
antal handikappanpassade 
rum. I närheten finns 
badplats, promenadstigar 
och en av Bohusläns största 
hällar med hällristningar.

www.nordensark.se

Maritha Sedvallson, 
Edsbyn:
LÄSARTIPS ”Ett smultronstäl-
le vi ofta och gärna återvänder 
till är Södergården i Unders-
åker, 15 km från Åre. Det är 
Astma- och allergiför bundets 
kursgård och vandrarhem 
vilket är anpassat för att 
personer med allergier ska 
kunna bo där utan att riskera 
att stöta på något som 
försämrar deras hälsa. 

Den lokala allergiförening 
vi tillhör har ofta vinterläger 
där för familjer med allergi-
problematik, och även 
föräldrahelger då föräldrar 
kan få tid för varandra som 
par samt utbyta erfarenheter 
med andra, lära sig mer om 
stresshantering, föräldraroller, 
syskonroller och så vidare. Det 
är hur värdefullt som helst, 
eftersom man som förälder 
ofta känner sig ensammast i 
världen med de problem man 
har, både medicinska, praktis-
ka och sociala.

Södergården ligger i en 
sluttning vänd mot solen, 
vilket känns både i kropp och 

själ. Och eftersom huset är så 
rymligt finns det även 
möjlighet för våra tonåringar 
att få en egen vrå.

Sommartid finns möjlig-
het till lek och spel utanför 
huset och det finns en plan 
för boccia. Fina möjligheter 
till fiske finns i trakten och 
ett härligt äventyrsbad 
centralt i Åre. Maten ordnar 
vi om det är läger tillsam-
mans och tänk vilken lycka 
för barnen när alla kan äta 
samma mat! Det är man inte 
van vid om man på skolan 
varje dag får hämta sin 
särskilda tallrik, med särskild 
mat, på särskilt ställe. Här är 
man en bland andra istället 
för den som sticker ut med 
sina särskilda behov. 

Jag kan inte tänka mig ett 
mer fräscht vandrarhem. Allt 
är rent och välstädat. Kvalster-
skydd finns i alla sängar och 
luftrenare i alla rum. 
Södergården har många 
fräscha toaletter och duschar, 
bastu, TV-rum och välutrus-
tade kök, ändå är priset för 
att övernatta inte högre än på 
andra vandrarhem.”

”Skallerups Klitt i Danmark 
har väldigt mycket bra för 
handikappade. Där finns 
badlandskap med lift, 
handikapphytt som rymmer 
hela familjer, anpassad 
bowlingbana och 
jättestort lekcentrum 
inomhus och stor 
lekplats utomhus. 

På området finns en 
bondgård med hästar, grisar, 
får med mera och det finns 
möjlighet att rida både 
vuxna och barn. Är det fint 
väder kan man promenera 
ner till stranden och bada 
eller bara titta på det 
mäktiga Vesterhavet. Det 
finns mataffär, pizza, 

restaurang, pub, snabbmat.
Området är platt och 

stugorna är jättefräscha och 
anpassade. Vi har besökt 
området fem eller sex 

gånger. Vi började 
åka hit när vår 
dotter Sofia var 
fyra år, nu är hon 

nio. Senast var vi där i slutet 
av mars.

Det är också bra att det 
finns massor att göra för 
hela familjen och att det 
bara ligger 45 minuter med 
bil från Fredriks hamn. 
Enklast är att boka resan 
genom Stena line, både färja 
och boende.”

www.skallerup.dk.

... fridfullt och allergifritt i Astma- och 
allergiförbundets kursgård SÖDERGÅRDEN ...

Södergården, 15 km från Åre.

Nordens Ark
Ett tigerhus öppnas i sommar

SOMMARTIPS 
Hotade djur 
på Nordens 
Ark.

... handikappvänligt med mycket att göra för 
hela familjen på SKALLERUPS KLITT ...

LÄSARTIPS

På området 
finns ett 
stort 
lekcentrum, 
bowlingba-
na, bond-
gård – och 
det är inte 
långt till 
stranden.

Torbjörn Bengtsson och Stina Österberg:
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Tyresta Nationalpark
Natur inomhus
– Naturum är ett bra 
alternativ att få se djur och 
lära sig om naturen för de 
som har svårt att gå ut i 
skogen på egen hand, säger 
Karin Alm, Naturvägledare 
på Naturum i Tyresta 
Nationalpark söder om 
Stockholm.

– Utställningen kan upplevas 
med alla sinnen och har 
något för alla. Ljud-, syn, 
känsel- och stämningsin-
tryck ger tillsammans en 
upplevelse som många vill 
återkomma till, säger hon.

På lördagar och söndagar 
klockan 15 är det gratis 
guidad tur i Naturum. Där 
visas även bildspelet Sveriges 
Nationalparker på tre olika 
språk. Själva byggnaden har 
en ingång i marknivå där 
man kan komma in med 
exempelvis rullstol. Det finns 
även en handikapptoalett. 
Handikapparkering finns i 
nära anslutning till huset.

Naturum ligger i en del av 
nationalparken som heter 
Tyresta by. Tyresta by har 
mycket att erbjuda. Om man 
följer grusvägen ner mot byn 
följer man en gammal fägata 
omgärdad av en gammeldags 
gärdesgård. Byns ålderdomli-
ga karaktär är en besöksatt-
raktion i sig. Man kan fika på 
kaféets uteservering under 
sommaren, tyvärr är själva 
byggnaden som kaféet ligger 
i inte handikappanpassad 
men handikapptoalett finns 
intill uteserveringen. 

Tyresta nationalpark och 
naturreservat är ett av de 
största orörda skogspartierna 
i Sverige utanför fjällvärlden. 
Naturum är också National-
parkernas hus och och har 
just öppnat en utställning 
om alla Sveriges national-
parker.

www.tyresta.se

Moderna museet
”Gedigen erfarenhet”
– Vi har gedigen erfarenhet 
av att ta emot besökare med 
funktionsnedsättningar, så 
Moderna Museet är ett 
väldigt bra alternativ om 
man vill göra något roligt 
och kreativt tillsammans på 
fritiden, säger Camilla 
Carlberg, intendent på 
Moderna Museet.

Sommarlovsprogrammet är 
gratis för alla barn och den 
här sommaren ska barnen 
undersöka  och arbeta med 
byggmaterial på olika sätt. 
De ska pröva kakel, lister, 
spik, mosaik, väggfärg, tapet 
och spackel. De ska även 
undersöka hur man kan göra 
en bild eller en målning med 
kakel och spik istället för 
med bara färg. I verkstan 
kommer det finnas ett stort 
dockhus som deltagarna 
arbetar med och bygger om 
och inreder. Barnen kan 
också göra en egen mindre 
dockhusvägg som kan bli en 
målning eller en kuliss till 
deras saker hemma.

Sommarlovsprogrammet 
äger rum varje dag som 
museet har öppet från den 30 
juni till den 8 augusti. Det 
börjar med en visning 
klockan 12 och efter det följer 
arbete i verkstan. Det är inte 
nödvändigt att föranmäla sig, 
bara hämta biljetter i biljett-
kassan. 

Museet har också en 
vis ning för synsvaga av Clay 
Ketters utställning den 18 juni 
klockan 15. Man behöver inte 
boka plats i förväg och barn 
är välkomna.  

Museet är tillgängligt och 
både assistenter och föräldrar 
till barn med funktionsned-
sättning kommer in gratis.

www.modernamuseet.se

Livrustkammaren 
Tillgängligt museum
Livrustkammaren i källar-
valven i Kungliga Slottet är 
ett tillgängligt statligt 
museum som berättar om 
Sveriges kungliga historia. 

Här finns saker från kända 
historiska händelser som 
slaget vid Lützen, Karl XII:s 
uniform och maskeraddräk-
ten som Gustav III bar när 
han sköts på Operan i 
Stockholm. 

I två familjerum kan du 
prova prinsessklänningar 
och rustningar. Känn hur 
tung en kungakrona är! Det 
finns en riddarklubb som 
anordnar aktiviteter i 
Livrustkam maren varje helg i 
juli och en av de populäraste 
attraktionerna är att prova 
rustning eller mantel.

Alla våningsplan nås med 
hiss som även rymmer 
permobil. Varje dag klockan 
14 är det guidad visning och 
på helger är det även barn-
visning klockan 13. 
Livrustkammaren har en 
audioguide för barn som 
blivit speciellt uppskattad av 
föräldrar till barn med 
koncentrationssvårigheter. 
Livrustkammaren har fri 
entré för alla upp till 19 år. I 
butiken finns ett stort urval 
av böcker och leksaker för 
barn intresserade av prinsar 
och prinsessor.

www.lrk.lsh.se

Tom Tits
”Bara vara” ett måste
– Under åren har vi mött  
många, både barn och 
vuxna med olika rörelse-
hinder och funktionsned-
sättningar som haft så 
roligt här, som upptäckt så 
mycket. Och det bästa av 
allt – alla kan göra det 
mesta tillsammans. 
Föräldrar och barn under-
söker och leker med samma 
”pryl”. De får en gemensam 
upplevelse, säger Elisabeth 
Jonson på Tom Tits.

Tom Tits Experiment, mitt i 
Södertälje, är fyllt av kul 
upptäckter för hela familjen, 
i fyra våningar och en stor 
park.

Med alla sinnen kan alla 
tillsammans undersöka och 
få många aha-upplevelser. 

600 experiment och 
attraktioner både inomhus 
och utomhus. De allra flesta 
är tillgängliga för rullstols-
burna. Det finns saker att 
känna på med händerna och 
med hela kroppen, lyssna till, 
titta på. Varje dag är det 
experimentvisning och olika 
shower, till exempel råttrace 
där tama råttor tävlar i en 
hinderbana.

Tom Tits har som regel att 
alltid tänka på tillgänglighe-
ten när de bygger nya rum 
och experiment. 1995 
arbetade de speciellt med 
detta och då skapades en 
särskild ”avdelning” som 
kallas Bara Vara, med tanke 
på barn och vuxna med olika 
rörelsehinder och funktions-
nedsättningar. 

Här finns vatten, luftvirv-
lar, ett mörkt rum, ett 
jättestort akvarium, gungor 
som ger fart till varandra 
tack vara resonans (man 
behöver alltså inte orka ge 
kraft själv) och mycket annat.

www.tomtit.se

SOMMARTIPS Moderna 
museet har ett gratis som-
marlovsprogram.

SOMMARTIPS Populärt att 
prova rustning.

SOMMARTIPS Tillgänglighet 
har hög prioritet på Tom Tits.
 Foto: G Johansson, Telgefoto

SOMMARTIPS Med 
Naturum flyttas naturen 
till besökaren. 
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Skansen
Tillgänglig trädgård
En nyhet på Skansen i 
Stockholm är ”Möjlighe-
ternas trädgård” som visar 
hur man kan göra en 
trädgård tillgänglig för 
rörelsehindrade, syn- och 
hörselskadade – en trädgård 
för alla sinnen med fokus på 
dofter och sinnlighet så att 
även synskadade ska få en 
härlig trädgårdsupplevelse.

I övrigt finns aktiviteter som 
”Baka på Skansen”, Lill-
Skansen, ponnyridning, prat 
om djur, flera trädgårdar, 
bland annat Örtagården, 
etcetera. Där finns förstås 
djur att titta på och flera 
lekplatser.

Flera teaterföreställningar 
spelas upp under sommaren, 
exempelvis Kasperteater 
Orsakullen, som spelar flera 
dagar i månaden hela 
sommaren. Barnens allsång 
har tre föreställningar, två i 
juli och en i augusti.

På Moragården finns 
också ett dramapedagogiskt 
skolprogram för grundsär-
skolan, Tidsresan Äventyr. 

Den 25 augusti arrangeras 
tillsammans med FUB ”Med 
alla sinnen” som är en dag 
med massor av aktiviteter 
med och för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Skansen har jobbat med 
tillgängligheten en hel del 
under 2008. Där finns 150 
gamla gårdar som kan vara 
svåra att nå för rörelsehind-
rade. 

www.skansen.se

Junibacken
Hedersomnämnd för 
sin tillgänglighet
Junibacken är tillgängligt 
för alla och har i år fått 
hedersomnämnande i 
tävlingen S:t Julianpriset 
för sina insatser att förbätt-
ra tillgängligheten.

Här träffar vi alla Astrid 
Lindgrens sagofigurer men 
även Alfons Åberg, Pettson 
& Findus, Mulle Meck och 
många fler. 

Här finns Sagotåget som 
tar oss med genom alla 
Astrid Lindgrens fantastiska 
sagor. När resan i Sagotåget 
startar hör du Astrid 
Lindgrens välkända stämma 
som guidar dig på resan. 
Astrids röst, musiken, ljudet, 
ljuset, de fantastiska miljöer-
na och stämningen gör den 
här resan till något som 
garanterat berör alla, stora 
som små barn.

Årets stora temautställ-
ning heter Elsa Beskows 
sagovärld på Junibacken. 
Här kan man vandra runt i 
Puttes blåbärsskog, kika in i 
Hattstugan, fika på 
Grodcaféet och rida på en 
jättelik fladdermus.

Junibacken har en av 
Sveriges största barnteater-
scener med mer än 1 500 
föreställningar per år. Även 
sång- och musikstunder 
med musiker och skådespe-
lare som sjunger tillsamman 
med gästerna förekommer.

www.junibacken.se

Falu gruva
Svindlande vandring 
möjlig med permobil

Falu gruva har en ny 
gruvpromenad i år. Det är 
en svindlande vandring 
runt det väldiga dagbrottet 
Stora Stöten med en vidun-
derlig utsikt över det 450 
meter breda dagbrottet, 
gruvområdet och Falu stad.

Promenaden är en kuperad 
grusstig och väg med en del 
utmaningar, men det går att 
ta sig fram med exempelvis 
permobil hela vägen.

Vid besök under jord 
måste man av säkerhetsskäl 
kunna gå själv. Museet 
däremot är tillgängligt för alla 
och visar gruvans 1300-åriga 
historia. Där finns världens 
största mynt, mineraler och 
modeller.  Det går även att 
boka speciella turer med egen 
guide för synskadade eller 
personer med mindre 
rörelsenedsättning.

På området finns även kafé 
och restaurang, en gruvbutik 
med souvenirer och presenter 
och Världsarvshuset. I 
Världs arvshuset finns en 
utställning om Världsarv med 
film, dataspel och skyltning. 
Byggnaden är i ett plan och är 
tillgänglig för alla.

Gruvan har öppet nästan 
hela året och allmän visning 
varje dag klockan 14.

www.falugruva.se

Guldletning i Småland
Lär dig i lugn och ro
– Guldvaskningen i Ädelfors 
är det erkänt bästa stället, 
för nybörjare och vanligt 
folk som vill lära sej att 
vaska guld. Vi har Sveriges 
mest erfarna instruktörer, 
med 35 års kunskap, som tar 
hand om och hjälper 
nybörjare tillrätta, säger 
Rolf Guldström.

Guldvaskningen i Ädelfors 
har byggt en instruktörsplats 
där du kan lära dig vaska 
guld i lugn och ro, en lektion 
tar precis så lång tid som du 
känner att du behöver. 

När man sen är redo att 
börja vaska själv provar man 
ut gummistövlar och beger 
sig till gropen. I gropen 
hämtar man guldförande 
sand, som är Emåns gamla 
botten, från vilken man får 
gräva så mycket man orkar 
under en dag. Guldvaskning 
på rullstol går mycket bra och 
Rolf berättar att Ädelfors 
Folkhögskola har grupper 
med personer med funktions-
nedsättning som kommer 
varje vecka under sommaren. 

När du hämtat den 
guldförande sanden väljer du 
ut en skön stubbe vid 
vaskplatsen och låter guld-
letandet börja! Det finns sol 
och regnskydd över vask-
platserna, liksom över grill- 
och matplatserna. 

Man kan även besöka 
Gruvmuseet med instrument 
och gruvkartor från förr.

 www.guldstrom.se
SOMMARTIPS Pröva på livet 
förr på Skansen. Foto: Marie Andersson

SOMMARTIPS Den nya 
promenaden ger utsikt 
över dagbrottet.

SOMMARTIPS Här finns en 
av Sveriges största barntea-
terscener. 

SOMMARTIPS I Ädelfors 
finns goda möjligheter att 
vaska guld för nybörjare. 
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Botaniska i Uppsala
Växthus med regnskog
Alla kan besöka regnsko-
gen i Tropiska Växthuset i 
Botaniska trädgården vid 
Uppsala universitet, sedan 
anläggningen renoverades  
och anpassades 2007. Här 
kan du uppleva regnsko-
gens fuktiga grönska, 
palmer, exotiska frukter 
och doftande orkidéer. 
Fascineras av växters 
anpassningar till torra 
öknar eller njut av värme 
och frodig växtlighet en 
mörk vinterdag.

I Tropiska växthuset odlas 
växter som egentligen hör 
hemma i ett varmare klimat 
än vårt svenska. Här finns 
växter från öken, regnskog, 
stäpp och savann. Du kan 
strosa runt bland orkidéer, 
lianer, palmer och insekts-
ätande växter.

I växthuset finns många 
tropiska växter som utgör 
råvaror till produkter vi 
använder dagligen i Sverige, 
men som få svenskar har sett 
levande. Manilla hampa ger 
tepåsar, oljepalm ger tvål och 
shampoo och kakaoträdet 
ger choklad.

En av de största växthus-
växterna är jättenäckrosen 
Victoria, vars blad kan bli två 
meter i diameter. Minst är 
dvärgandmat Wolffia arrhiza, 
en planta är inte större än 
några millimeter.

Växthuset tillgänglighets-
anpassades i samband med 
renoveringen 2007 och det är 
nu möjligt att ta sig runt med 
rullstol i större delen av 
växthuset.

I området så finns även 
café Victoria, Orangeriet och 
Barockträdgården. Under 
sommaren kan man se en 
konstutställning, Face II 
Face, i Orangeriet.

www.botan.uu.se

Naturhistoriska 
riksmuseet 
med Cosmonova
Anpassad utställning

Med hundratusentals 
besökare varje år är 
Naturhistoriska riksmuseet 
en av de mest välbesökta 
attraktionerna i Sverige. 
Barnfamiljer kan utforska 
flera interaktiva utställ-
ningar, hjälpa Mulle att 
hitta sin röda fjäder eller 
upptäcka mineralens 
mystik med Kalle Kvarts. 

Utställningen Den mänskliga 
resan är tillgänglighetsanpas-
sad med speciell hänsyn till 
synskadade. Här finns flera 
föremål som man får ta på, till 
exempel skelett och skallar. 
Det finns även en audioguide 
i mp3- och Daisy-format till 
utställningen. I den nya 
permanenta utställning tas du 
med på en resa i tid och rum 
som följer den mänskliga 
utvecklingen under de senaste 
sju miljoner åren. Du får även 
ta del av hur andra djur, som 
elefanter och hästar, har 
utvecklats. 

Museet strävar efter att 
erbjuda alla besökare en 
tillgänglig miljö. För besöka-
re som har funktionsnedsätt-
ning finns bland annat 
särskild parkering, teleslinga 
i vissa lokaler och specialan-
passade platser på Cosmo-
nova. Alla utställningar är 
anpassade för rullstolar. 

www.nrm.se

Sjöfartsmuseet
Med jakt för barn
Sjösvarsjakt är en av årets 
nyheter för barn på 
Sjöfartsmuseet Akvariet 
i Göteborg.

Tillsammans med konstpe-
dagog Pernilla Deurell har 
museet tagit fram ett barn-
spår. Barnen får lösa kluriga 
uppgifter genom att använda 
sig av alla sina olika sinnen. 
De får lukta, räkna, rita, 
sjunga och gissa – samtidigt 
som de får lära sig mera om 
svensk sjöfartshistoria under 
400 år.

Sjöfartsmuseet har fokus 
på Göteborg och Västsverige 
och utställningarna berättar 
om sjöfartens utveckling 
under 400 år. Akvarierna 
visar livet i tropiska och 
nordiska vatten. Basutställ-
ningarna om sjöfarten i ett 
kulturhistoriskt perspektiv 
rör sig från 1600-talet till 
nutid.

Varje helg finns program-
punkter med olika aktiviteter 
i och utanför museet. 
Exempel vis kan man få se när 
djuren i akvariet matas eller 
vara med på ”klappa havet” 
utan att förboka platser.

Visningar som är bra ur 
ett tillgänglighetsperspektiv 
är Akvariet – allmän visning, 
Fiske på västkusten, I magen 
på en krabba, Klappa havet, 
Mot nya världar och 
Ostindiefärderna.

– Äntligen har vi kunnat 
starta arbetet med att bygga 
om museets översta plan och 
göra det tillgängligt, säger 
museichef Anna Rosengren. 
Arbetet kommer att pågå 
under två år och de nya 
tillgänglighetsanpassade 
utställningarna kommer 
öppna i slutet av 2010.

www.sjofartsmuseum.
goteborg.se

Museijärnväg Jädraås
Ångtågsresa varje 
söndag
I Gästrikland, i närheten av 
Ockelbo eller Sandviken, 
finns Museisällskapet 
Jädraås-Tallås järnväg. Det 
är en ideell förening som 
driver järnvägen sedan 1968.

Den gamla järnvägen är 
tyvärr ännu inte anpassad för 
fysiska funktionsnedsätt-
ningar men för barn med 
andra former av funktions-
nedsättningar är en ång-
tågsresa mycket lämplig. Den 
är en resa där alla sinnen får 
vara med. Ångtågen rullar 
varje söndag 14 juni-30 
augusti 2009. 

Resan är en gammaldags 
tågresa med ånglok, tredje 
klass träbänkar och idylliska 
stationshus. En rullande 
upplevelse genom vacker 
natur i långsam fart – ja, 
varför ska man ha bråttom?

Tågen utgår från Jädraås 
och går sedan via stationerna 
Pallanite och Tallås till 
Svartbäcken nedre. Där 
vänder tåget efter ett kort 
uppe håll och går tillbaka mot 
Tallås och Jädraås. I Tallås 
gör tåget ett längre uppehåll 
vilket gör det möjligt att stiga 
av och till exempel ta en fika 
på kafé Mallet.

– Just nu jobbar vi för fullt 
med att förse en gammal 
personvagn med rullstols-
hiss. Tyvärr vet vi inte när det 
blir klart, men när det är 
klart så kommer även 
rullstolsburna kunna följa 
med, säger Rickard 
Johanson, informations-
ansvarig på museisällskapet.

www.jtj.org

SOMMARTIPS Växthusen i 
botaniska trädgården har 
gjorts tillgängliga för alla.

SOMMARTIPS Natur-
historiska riksmuseet och 
Cosmonova är bland de mest 
besökta attraktionerna i 
Sverige. Foto: Naturhistoriska riksmuseet

SOMMARTIPS Sjöfarts-
museet Akvariet har tagit 
fram ett barnspår.

SOMMARTIPS Järnvägen i 
Gästrikland drivs ideellt. 
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Birka och Hovgården
www.raa.se/cms/extern/se_
och_besoka/birka/birka.html

Blekinge Museum 
www.blekingemuseum.se

Borås djurpark
www.boraszoo.se

Botaniska trädgården 
www.botan.uu.se

Dalénium Science Center 
www.dalenium.com

Designmuseum 
www.designmuseum.se

Falu gruva www.falugruva.
se/sv/Kopparberget/

Fjärilshuset i Haga 
www.fjarilshuset.se

Furuviksparken
www.furuvik.se

Gruv & Mineralmuseeti 
Ädelfors 
www.guldstrom.se/se/wash/
museum.html

Göteborgs Naturhistoriska 
Museum 
www.gnm.se/Kultur

Helsingborgs Idrottsmuseum 
www.idrottsmuseum.org

Jamtli 
www.jamtli.com/

Junibacken 
www.junibacken.se

Jädraås-Tallås Järnväg 
www.jtj.org

Järvzoo 
www.jarvzoo.se

Jönköpings Läns Museum 
www.jkpglm.se

Kalmars Läns Museum 
www.kalmarlansmuseum.se

Klostret i Ystad
www.ystad.se

Kolmården 
www.kolmarden.com

Linköpings Slotts- och 
Domkyrkomuseum 
www.lsdm.se

Livrustkammaren 
lrk.lsh.se

Ljungbergmuseet 
www.ljungbergmuseet.se

Loos Koboltgruva 
www.loosgrufvan.org

Lycksele djurpark 
www.lyckseledjurpark.com

Länsmuseet på Gotland 
www.lansmuseetgotland.se

Magasin 3 
www.magasin3.com

Malmö Konstmuseum 
www.malmo.se/konstmu-
seum

Malmö Museer 
www.malmo.se/museer

Mannaminne 
www.mannaminne.se

Marinmuseum Karlskrona 
www.marinmuseum.se

Marionett museet 
www.marionettmuseet.se

Mjellby konstmuseum 
www.mjellbykonstmuseum.se

Moderna Museet 
www.modernamuseet.se

Molekylverkstan 
www.molekylverkstan.com

Museispårvägen 
Malmköping 
www.sparvagssallskapet.se/
malmkoping

Myntkabinettet 
www.myntkabinettet.se

Målilla Motormuseum 
www.malilla.com

Mårbacka 
www.marbacka.com

Nationalmuseum 
www.nationalmuseum.se

Naturhistoriska Riksmuseet 
www.nrm.se

Nobelmuseum 
nobelprize.org/nobelmuseum

Nordens Ark 
www.nordensark.se

Nordiska Museet 
www.nordiskamuseet.se

Norrbottens Museum 
www.nll.se

Orsa Grönklitt 
www.orsagronklitt.se 

Parken Zoo Eskilstuna 
parkenzoo.se

Sala silvergruva 
www.salasilvergruva.se

Siljansfors Skogsmuseum 
www.skogsmuseum.w.se

Silvermuseet i Arjeplog 
www.silvermuseet.arjeplog.
se/silver/index.php

Sjöfartmuseet Akvariet 
www.sjofartsmuseum.
goteborg.se

Skansen 
www.skansen.se

Skånes djurpark 
www.skanesdjurpark.se

Slottsskogen  
www.goteborg.se/slottssko-
gen

Smålands museum 
www.smalandsmuseum.se

Stockholms läns museum 
www.lansmuseum.a.se

Sveriges Teatermuseum 
www.teatermuseet.se

Sveriges Tennismuseum
www.sverigestennismuseum.
com

Teckningsmuseet i Laholm 
www.teckningsmuseet.se

Teknikens Hus Luleå 
www.teknikenshus.se

Tekniska Museet 
www.tekniskamuseet.se 

Tidholms museum
www.vastsverige.com

Tom Tits 
www.tomtit.se

Torekällbergbet 
www4.sodertalje.se/
torekallberget

Tropikariet 
www.tropikariet.com

Tyresta nationalpark 
www.tyresta.se

Vaxholms fästning 
www.vaxholmsfastning.se

Vida museum 
www.vidamuseum.com

Vikingabyn 
www.vikingabyn.se

Vitlycke museum 
www.vitlyckemuseum.se

Västarvet 
www.vastarvet.se/Kultur

Ystads djurpark
www.ystaddjurpark.se

Zornsamlingarna 
www.zorn.se

Åbergs Museum 
www.abergsmuseum.se

Äventyrsberget Junsele 
www.aventyrsberget.se

Ölands djurpark 
www.olandsdjurpark.com

Örebro Läns Museum 
www.orebrolansmuseum.se

– Vi arbetar mycket aktivt 
och engagerat med både 
barnverksamhet och 
tillgänglighet för alla, säger 
Karolina Peterson på 
Mjellby Konstmuseum.

På museet kan man låna 
målarböcker och spel, det är 
familjevisning första sönda-
gen i varje månad och varje 
söndag får barn i olika åldrar, 

under ledning av museets 
pedagoger, testa olika 
material och tekniker i en 
kreativ verkstad.

Det är också hög tillgäng-
lighet på museet tack vare 
ramper, automatiska dörr-
öppnare, handikapptoalett, 
handikappparkeringar, 
lånerullstol, kontrastmålning 
och hörselstöd vid visningar.

Mjellby Konstmuseum 

ligger i naturskön miljö 
strax utanför Halmstad och 
har en permanent samling 
av Halmstadsgruppens 
tavlor. Här finns också en 
konsthall som visar utställ-
ningar med skiftande 
innehåll – allt från 1900-
talets stora modernister till 
aktuell samtidskonst.

Konstmuseet anordnar 
även skräddarsydda visning-
ar och kreativa upplevelser 
för skolklasser i museets 
verkstad.

mjellbykonstmuseum.se

Mer på 
www.foraldrakraft.se
En mer fullständig lista över 
webbadresser, hittar du på 
www.foraldrakraft.se 

Mjellby konstmuseum
”Vi jobbar aktivt med tillgänglighet”

SOMMARTIPS Museum 
med ”kreativ verkstad”.
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Tekniska museet
Rymden på jorden
Upplev rymden utan att 
lämna jorden. På Tekniska 
museet visas 3D-filmen 
Rymdresan med specialef-
fekter i biografen Cino4 där 
stolarna rör sig. Biografen 
har platser för rullstolar så 
även om man inte kan flytta 
över och sitta i en av 
biografens stolar så finns 
flera andra effekter som gör 
filmen spännande.

Utställningarna Ett rymd-
äventyr, som visar hur det är 
att leva och arbeta i rymden, 
och Sport, där man kan testa 
sina sinnen, styrka och 
reaktionsförmåga, är 
producerade med tanke på 
tillgängligheten. Mycket av 
det man kan göra och pröva 
där är utformat för besökare 
med funktionsnedsättningar, 
om än inte allt. 

Teknorama, museets 
science center, består av tre 
stora aktivitetshallar med 
olika teman. Där får man 
agera, undersöka och 
experimentera i egen takt. 
Utställningarna är byggda så 
att man kan göra allting. De 
flesta experimenten är 
tillgängliga för barn med 
funktionsnedsättningar.

Tekniska museet är lätt att 
ta sig fram i framför allt för 
rullstolsburna. Museet har 
hissar eller ramper till alla 
utställningar. 

Handikapparkering finns 
vid museet men inte i direkt 
anslutning till huvudentrén.

Permobiler kan inte 
komma in via huvudentrén 
utan måste använda sidoen-
trén (ring före och meddela 
att ni kommer). Besökare 
med synnedsättning kan 
låna handskar i receptionen 
för att röra de utställda 
föremålen.

www.tekniskamuseet.se

Barnens Jamtli
En fantasipåse

Barnens Jamtli beskrivs 
som ”en godispåse fylld 
med fantasi, lek och 
upplevelser”. Här finns 
massor av spännande 
miljöer och aktiviteter att 
upptäcka och njuta av.

Kela med djuren på 
Fäbodvallen, åk på tidsresa i 
Hackåsgården, ta körkort i 
Barnens Trafikskola eller åk 
genom Storsjöodjurets mage. 
De vuxna får såklart hänga 
med. På Jamtli är det lätt att 
känna sig som barn igen!

På Jamtli, någon kilo-
meter utanför Östersunds 
stadskärna, står barnen i 
centrum. Här finns mängder 
av evenemang för barn och 
ungdomar under sommaren. 
Vad sägs om en tillgänglig 
vandring i Historieland med 
guide eller kanske följa 
lekleden där man ena 
stunden är vid barnens 
kraftverk och styr vattenhju-
let för att i nästa stund stå på 
dressinen i barnens järnväg.

Eller följ med på ett 
lekäventyr till förr i tiden där 
barn och personal får nya 
roller och tidstypiska kläder.

Ladugården på Jamtli 
tillhör Näsgården och visar 
tiden kring 1895. Under 
sommaren finns djuren och 
jordbruket med personal 
med som aktörer i de olika 
gårdarna. Djuren på Jamtli är 
lantrasdjur, det är gamla 
svenska raser som levt i 
Sverige under många hundra 
år. 

Under resten av året visar 
man lantrasdjuren och 
berättar om djuren och 
jordbruk för dem som vill 
höra. Det finns även möj-
lighet att vara med under 
mjölkningen.

www.jamtli.com

Klostret i Ystad
Med utställning utomhus
Klostret i Ystad är landets 
äldsta bevarade klosteran-
läggning från medeltiden. 

Eftersom byggnaden en gång 
var ett medeltida kloster, 
grundat 1267, så är det inte 
särskilt väl anpassat för rörel-
sehindrade besökare, det är 
däremot ett av sommarens 
evenemang utomhus.

Den 18 juli klockan 13 till 
18 blir det Skånska Björnens 
Riddare och medeltids ens-
emblen Chim Con Brio som 
bjuder upp till dans, lekar, 
riddardubbningar, korvgrill-
ning och provsmakning av 
medeltida mat, dryck och 
godsaker. 

På plats finns hästar och 
riddare i full mundering, 
eldslukare, och svärdskäm-
par, skojare och gycklare! Det 
hela avslutas med en konsert 
med Chim Con Brio som 
sjunger medeltida sånger.

Varje år arrangerar 
museet ett antal utställningar 
som är mycket välbesökta 
liksom butiken, med ett rikt 
sortiment med konsthant-
verk från bygden, och kaféet. 
Just nu pågår bland annat 
Makten och Heligheten, 
Stephan Nöblin och andra 
Ystadssmeder, Frälset under 
Klosterkyrkan med flera.

Det finns även en silver-
kammare där man kan hitta 
Ystadssilver från 1700- och 
1800-talen. Inte minst det 
rika dräktsilvret finns 
representerat här. Här visas 
även tillfälliga utställningar.

Kring Klostret är det 
kullersten och ner till 
rosariet finns det alltid 
någon väg som är lättare att 
ta sig fram på även med 
rullstol.

Linköpings slott
Spännande för barn

Linköpings Slott är ett 
museum i centrala 
Linköping, uppbyggt för att 
barn ska kunna ha en 
spännande och lärorik 
stund. 

Slottet har ljudeffekter, 
spännande vrår med över-
raskningar, ett medeltida 
klädförråd för alla som vill 
prova och flera modeller av 
slottet i olika skalor. I entrén 
står en riddarborg full av 
riddare och allehanda djur 
som barn även får leka med, 
borgen är en modell av den 
ursprungliga byggnad som 
idag är kärnan i slottets 
väggar.

De äldsta delarna av 
slottet är faktiskt från slutet 
av 1100-talet vilket gör att 
Linköpings slott är en av 
landets äldsta icke-kyrkliga 
byggnader.

Just nu pågår en utställ-
ning om födelse och död på 
medeltiden under hela 2009. 
Det kan tyckas vara ett tungt 
ämne för barn men här 
lämnar ingen museet med 
besvikna miner. Det är ett 
ljust och vackert medeltids-
museum som aldrig känns 
för tungt utan är lättsamt att 
ta till sig.

Trots att museet är 
gammalt så är det handi-
kappanpassat med hiss och 
dörröppnare.

www.lsdm.se

SOMMARTIPS Teknikhistoria, 
här en Pirate Bay-server. 
 Foto: A Gerdén, Tekniska Museet.

SOMMARTIPS En tidsresa i 
Hackasgården.

SOMMARTIPS Utställningen 
Makten och Heligheten.

SOMMARTIPS Ljudeffekter 
och spännande vrår.
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ntresset för 
Till gänglighets-
data basen för 

Västra Götaland är stort 
från kommunerna och 
turistmålen. Föräldrakraft 
har pratat med Marie 
Linde, ansvarig för databa-
sen. 

Tillgänglighetsdatabasen är 
ett samarbete mellan HSO, 
DHR och Västra Götalands-
regionen och lanserades för 
allmänheten under våren 
2005. Informationen är an-
passad till de fem kategorierna 
nedsatt syn, nedsatt hörsel, rö-
relsehindrade, allergiker och 
människor som har svårt att 
ta till sig information.

Intresset för databasen har 
varit mycket stort både från 
de olika kommunerna och 
från turistmålen. Flera andra 

regioner har hört av sig och 
även anslutit sig, exempel på 
det är Region Skåne, 
Bleking och Väster-
botten. 

Även från vanligt 
folk, som använder 
informationen på 
webbsajten www.till-
gangligt.se, har reak-
tionerna varit positi-
va, även om Marie 
Linde säger att det 
svåraste nu är att nå 
ut till fler med infor-
mationen om data-
basen. 

Då arbetet med 
databasen startade 
under 2003 bjöd man in re-
presentanter från de olika 
verksamheter och samarbets-
partners. Man diskuterade 
vad som är viktigt och vilka 
svårigheter man som använ-

dare möts av på exempelvis 
restauranger, turistmål och 

hotell. 
Det svåraste var 

inte att komma 
överens, utan att 
tolka och ta hänsyn 
till riktlinjer och lag-
texter. Resultatet av 
dessa möten var ett 
formulär som an-
läggningarna sedan 
har använt för att 
beskriva sin till-
gänglighet.

- Arbetet var i grun-
den mycket positivt 
och många fick en 
helt ny syn på funk-

tionsnedsättningar. Alla för-
ändringar är inte stora och dy-
ra att genomföra, tvärtom så 
kan  mycket enkla förändring-
ar betyda mycket, säger Marie 
Linde. ●

Marie Linde, projektledare för Tillgänglighetsdatabasen:

”Nu gäller det att nå ut till fl er”

I

Marie Linde 
berömmer 
Borås djurpark 
för mycket bra 
information om 
tillgänglighet.

Marie Lindes  
tre guldkorn
Så här svarade Marie Linde 
när vi bad henne plocka 
fram några guldkorn ut 
databasen:

När det gäller tips på ställen 
att besöka så tänker jag bland 
annat på Borås djurpark, 
som lämnar väldigt utförlig 
information om sin tillgäng-
lighet via Tillgänglighets-
databasen. 

www.boraszoo.se

Även Bohusläns museum 
tycker jag är ett bra exempel 
på en anläggning som 
lämnar bra information till 
besökare med funktionsned-
sättning.

www.bohusmus.se

Bland hotell och resturanger 
tycker jag att Hotell Gothia 
Towers i Göteborg är ett bra 
exempel, de har även flera 
restauranger som är invente-
rade i databasen.

www.gothiatowers.com

Molekylverkstan
Klurigt och knepigt 
för hela familjen
På Molekylverkstan i 
Stenungsund kan man göra 
experiment som ger ökad 
förståelse, nyfikenhet, 
erfarenheter och kunskap 
om naturvetenskapliga 
fenomen och tekniska 
lösningar.

Det finns många experiment 
att klura på och testa, för 
hela familjen. Exempel på 
visningar med handledning 
är att göra slime, äggkopps-
tillverkning och industri-
besök.

Här kan man lära sig mer 
om vetenskapens finurliga 
värld medan man har roligt 
och experimenterar. 

Ett besök på molekylverk-
stan tar allt mellan 60 
minuter och hela dagen 
beroende på hur mycket man 
vill göra.

Utställningen är tillgäng-
lig för alla, även om det 
ibland kan vara trångt 
mellan experimenten. 
www.molekylverkstan.com

Nytt för sommaren på 
Länsmuseet i Örebro är en 
sommarutställning om 
”Seriernas värld”. Den pågår 
mellan den 3 juni och den 29 
september. Här kan tonår-
ingen gå runt tillsammans 
med farmor och båda hittar 
något att känna igen och 
något nytt att lära sig. Här 
finns bredd och djup. Och 
här finns humor.

I utställningen visas mycket 
bilder och texter om kända 
seriefigurer som Stålmannen, 
Bamse, eller Kalle och 
Hobbe. Serier existerar i hela 
världen och genom globalise-
ringen och vår direktkontakt 
med omvärlden får vi nu lära 
känna helt andra typer av 
serier som japanska Manga. 

För den som vill prova på 
att serieteckna, göra magne-
ter eller pins finns en öppen 
ateljé i utställningen första 
lördagen i varje månad. 
Öppna visningar kommer att 
hållas på onsdagar och 
lördagar klockan 13.

Andra fasta 
utställningar på 
Länsmuseet i 
Örebro är 
Klenod-
kammaren, ett 
vackert rum 
med exklusiva 
föremål som 
tillverkats eller 
använts i länet. 
Här visas ett 
tvärsnitt genom 
historien av 
dräkter, smycken, vapen, 
mynt, silverbägare och 
mycket annat. 

Vill man se en annan 
utställning i samma hus finns 
Gudar och GPS. Det är en 
historisk utställning som 
handlar om människans 
överlevnadsvillkor från 
stenålder till 1800-tal med 
många interaktiva moment, 
den vänder sig främst till 
barn och unga. Utställningen 
är uppbyggd av olika kulisser, 
stenåldersboplatsen med 
offermosse, vikingahuset, en 
liten gårdsmiljö från 1800-

talet med bostadshus, lagård 
och uthus samt en herrgårds-
fasad. 

Det finns en del traditio-
nella montrar med föremål 
och texter men också en 
mängd ”rekvisita” som 
barnen får röra och leka med. 
De kan hämta ägg i hönshu-
set, klä ut dig i gammaldags 
kläder, göra en ”guldgubbe” i 
vikingahuset eller skriva med 
magnetrunorna. 
www.orebrolansmuseum.se

Länsmuseet i Örebro
Alla hittar något att känna igen

SOMMARTIPS Stenålder och 
nutid blandas i länsmuseet.
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Idrott

tt Ungdomsspelen är en 
uppskattad tävling har 
vi på Föräldrakraft känt 
till rätt länge, och den 
här gången bestämde vi 
oss för att titta närmare 

på friidrottsfesten i Stockholm, Uppsala 
och Södertälje. Och vi ville vara tidigt 
ute. Det viktigaste för oss var att träffa 
ungdomar som hade varit med i Ung-
domsspelen tidigare och som tänkte va-
ra med i år igen, samt en engagerad lä-
rare. 

Fann vad vi sökte
Vi fann allt vi sökte på Söder malms sko-
lan, och vägen dit gick via ett telefon-
samtal med Nils Ander, tävlingskonsu-
lent på Stockholms handikapp idrotts-
förbund och en av spindlarna i det nät-
verk av skolor, lärare och elever som gör 
spelen möjliga.

– Kontakta Jesper Forsman på Söder-
malmsskolan. Han är en riktigt duktig 
idrottslärare som alltid ser till att sina 
elever kommer väl förberedda till de gre-

nar de ska delta i, löd Nils Anders hän-
visning när jag bad om tips på lämpliga 
intervjupersoner.

När jag träffar Hannes Gradén, som 
är 14 år och går i en 7–9-klass, Cajsa In-
ger, som är elva år och går i en 4–6-klass 
och idrottsläraren Jesper Forsman på 
Södermalmsskolan är det ännu mars 
månad, men vädret är nyckfullt som vo-
re det redan april. När jag kliver in i sko-
lans entré och ljushall vilar stadsdelens 
gator i sol, när jag fem minuter senare 
kikar ut från gymnastiksalen på skolans 
översta våning ser jag snöflingor stora 
som pingisbollar. 

Ungdoms spelens kvaltävlingar hålls 
kring månadsskiftet april–maj och fina-
len i början av juni. Och då kommer det 
att vara soligt och riktigt varmt. Det är i 
alla fall Cajsa säker på. Så var det förra 
året, och året före det.

– Det var varmt, och jag hade jackan 
på mig för att skydda mig mot solen, sä-
ger Cajsa.

Jesper bekräftar att finalerna på 
Stockholms stadion har varit soliga till-
ställningar.

– Vi har haft final på Stadion de se-
naste åren, och det har alltid varit varmt 
och riktigt somrigt, säger han. 

Ungdomsspelen är öppna för alla 
elever som har utvecklingsstörning och 
kommer från skolor i Stockholm, Söder-
tälje och numera även Uppsala. Kval täv-
lingar hålls på flera idrottsplatser i upp-
tagningsområdet. Varje elev får delta i 
två grenar plus den avslutande lagkap-
pen. På programmet står löpning, längd-
hopp och kula. Därtill finns en chans att 
vara med på boccia i stället för friidrott. 

En hel dag på arenan
Cajsa har fullt klart för sig vad som är så 
roligt med Ungdomsspelen, förutom att 
det är varmt och skönt.

– Vi springer, hoppar, kastar och har 
lagkapp, det blir en hel dag på idrotts-
platsen, säger hon.

Idrottsfest 
med god 
chans till sol 
och medaljer

Föräldrakraft har träffat Cajsa, Jesper och 
Hannes som just börjat förbereda sig för 
Ungdomsspelen i juni, den årliga friidrotts-
festen för Stockholms särskoleelever.

Text: Mikael Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

A
Cajsa Inger, Jesper Forsman och 
Hannes Gradén förbereder sig för 
Ungdomsspelen.
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Cajsa ska hoppa längdhopp och vara 
med på lagkappen. Hannes ska springa 
100 meter och stöta kula.

Jag förklarar för Cajsa och Hannes att 
deras lärare fått goda vitsord från andra 
vuxna, att han lär vara en riktigt duktig 
idrottslärare. De håller med. Jag ber dem 
motivera sina svar. 

Cajsa tycker om Jespers sätt att leda 
idrottslektionerna, speciellt tycker hon 
om uppvärmningen. Eleverna får turas 
om att hjälpa till att leda den.  

– Han bestämmer vilka som ska hjäl-
pa honom, nästa gång är det min tur. 
Det är kul att vara hjälplärare, säger 
Cajsa och tittar mot Jesper som förvånat 
noterar att Cajsa minsann har bättre koll 
på turordningen än han själv.

Uppvärmningen följer samma möns-
ter från gång till gång, så att eleverna ska 
känna igen sig och kunna leda en eller 
flera av övningarna. 

– Standarduppvärmningen består av 
bland annat sidsteg, höga knän och att 
gå köttbulle, säger Jesper. 

Det senare tarvar en förklaring, och 
Jesper ber Hannes, ”som är så rörlig”, att 

demonstrera, varpå Hannes hukar sig – 
det ser ungefär ut som att han tänkt sätta 
sig på golvet, men innan han når ända 
ner börjar han istället att gå, lågt hukad, 
med kraftigt böjda ben. Det ser svårt ut, 
men han klarar det. 

Idrott efter skoltid
Jesper försöker få idrotten att pulsera 
också efter skoltid, i skolans för ändamå-
let väl lämpade lokaler. Mellan halv fem 
och halv sex varje tisdag är alla elever 
och all personal i skolan välkomna till 
idrottshallen. 

– Jag väljer musik, det kan vara hård-
rock ibland, och vi springer i intervaller 
till musiken. Passet är så pass enkelt att 
genomföra att eleverna kan komma 
igång själva om jag inte skulle kunna va-
ra där. Ungefär 6–8 vuxna brukar vara 
med, säger Jesper.

Jesper frågar sina elever hur man ska 
se ut när man springer.

Cajsa minns Jespers löpråd:
– Man ska vara glad, så att man får sy-

re, säger hon och skrattar.

De aktiviteter som ingår som förbere-
delser för Ungdomsspelen är en av fyra 
hörnstenar i Jespers upplägg för idrott- 
och friluftsverksamheter för de 45 elever 
från sex klasser på Södermalmsskolan 
som han har hand om.

De tre andra händelser som Jesper 
planerar sina lektioner kring är Lidingö-
ruset, skol-SM i friidrott i Bollnäs och 
månatliga friluftsdagar i naturen.

Att medverka med en eller flera elever 
samt assistenter på skol-SM skiljer sig en 
del från de övriga aktiviteterna, då den 
inte riktar sig till den breda gruppen, ut-
an ett färre antal, de mest intresserade.

– Att vara med på skol-SM kostar en 
del, därför har vi sagt att den som får va-
ra med där måste vara motiverad, och 
det har fungerat, säger Jesper.

Lär sig av att vara utomhus
Friluftsdagen, som ordnas en gång i må-
naden, fyller också en viktig funktion. 

– Nyligen var vi vid Rudans frilufts-
gård, där finns en runda på ett par kilo-
meter, för de här barnen är det rätt långt. 

”Jag väljer musik, 
det kan vara hård-
rock ibland, och vi 
springer i intervaller 
till musiken.”

”Man ska vara 
glad när man 
springer, så att 
man får syre.”
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Idrott

Slöjdläraren 
som blev 
idrottslärare
”Det är skapandet som förenar 
de två, man bygger något prak-
tiskt”, säger Jesper Forsman.
Jesper Forsman från Svanabyn i Doro-
tea, Norrland, kom till Stockholm och 
Södermalmsskolan som slöjdlärare. Men 
eftersom han även hade läst till idrotts-
lärare fick han snart en ny roll på skolan.

– De behövde en idrottslärare här, och 
jag tänkte att det kunde passa mig. 

Att Nils Ander tänkte på just honom 
när Föräldrakraft bad om lämplig lärare 
att intervjua om Ungdomsspelen, vill 
han helst skämta bort.

– Det har nog att göra med att jag bju-
der honom och de andra arrangörerna 
på bullar innan jag ber dem göra alla 
små ändringar. Om man anmäler 45 
elever i två grenar var, samt en del i lag-
kapp, blir det alltid små ändringar som 
måste göras på tävlingsdagen, säger han.

Jesper förnekar dock inte att han läg-
ger ned stor möda just på anmälnings-
förfarandet. Det är viktigt att få rätt elev 
på rätt gren. 

– Det är mitt ansvar att anmäla. I vis-
sa fall är det klasslärarens ansvar, men de 
kanske inte ser helheten. Eleverna kan-
ske hamnar i grenar de inte känner sig 
förberedda för, säger han. ●

Jag åkte dit tidigt, och när eleverna 
kom tillbaka från promenaden stod 

jag där och bjöd på varm saft och frukt. 
Jag tror att det var uppskattat, säger han.

Friluftsdagarna ordnar Jesper tillsam-
mans med musik- och slöjdlärarna. 
Dagarna kan bestå av många olika akti-
viteter och ger erfarenheter som inte 
 utan vidare går att vinna i en idrottshall. 

– De får även lära sig att klä sig efter 
väderlek. De äldre eleverna ska ibland 
för söka vara lite kaxiga, men de får lära 
sig vad rätt klädsel är, säger Jesper.

Självklart spelar eleverna boll också. 
Cajsa tycker om att ha lekar och boll-
övningar, säger hon och tittar på Hannes 
och manar med bestämd ton:

– Berätta något du också!
Och det gör Hannes gärna. 

– Jag tycker om handboll, och basket, 
säger han.

Snart kommer det fram att han även 
spelar fotboll, i Hammarby IF. Runt 
handlederna har han svettband med 
Hammarbymärken.

– Jag spelar höger mittfältare, som 
Ronaldo, säger Hannes.

Därefter rabblar han många namn på 
klubbar. Jag känner igen en del av dem 
från Allsvenskan, men förstår att han är 
mer uppdaterad än jag inom området.

Svårt med friidrott på egen hand
Jesper känner till svårigheterna, inte 
minst i Stockholmsområdet, med att ge 
elever en chans att fortsätta friidrotta 
utan för skolan. 

– Vi hade en tjej för några år sedan 
som var med på skol-SM, hon försökte 

fortsätta på fritiden, och fick då ett indi-
viduellt träningsprogram. Men det fung-
erade inte. Det krävs ofta, för att ungdo-
mar ska fortsätta, att de har möjlighet att 
träna med andra. Det kan vara svårt att 
få ihop det för föräldrarna att komma ut 
till träningar. Men det är synd, för barn i 
den här gruppen är det även en social 
träning att vara med i en idrottsföre ning, 
säger han.

Redan ansträngda föräldrar
Jesper påpekar vikten av att föräldrar 
kan och orkar ta sig tid. Och att det till 
stora delar påminner om hur det är för 
föräldrar till barn utan uppenbara funk-
tionsnedsättningar. 

– Mycket ligger på föräldrarna, det rå-
der brist på ledare för handikappade, men 
så är det även inom idrotter för andra. 

Fortsättning från föregående uppslag

”De får lära sig att byta om, att hålla sig varma      

Jesper Forsman lägger stor vikt vid anmälningarna. Att eleverna fått chans att förbereda                      
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Ungdomsspelen är den 
största handikapp-
idrottstävlingen i 
Sverige i en enskild 
idrott. Men ännu saknas 
ledare och föreningar 
som kan ta vid där 
skolans insatser upphör.

Jätteevenemanget 
Ungdomsspelen drar 
snart igång igen. 
Kvaltävlingarna i Stock-
holm, Södertälje och 
Uppsala samt finalen i 
Stockholm utgör Sveriges 
största tävling i en enskild 
idrott för personer mer 
funktionsnedsättning, 
och lockar i år över 2000 
elever till start.

Ledare och före-
ningar saknas
Men trots det stora 
deltagarantalet finns ännu 
inte ledare och föreningar 
som kan ta vid där 
skolans insatser slutar.

– Det här var tänkt som 
en rekryteringstävling. 
Det finns verksamheter 
för personer med funk-
tionsnedsättningar i 

många föreningar i 
Stockholm, men inte 
friidrott. Det är tungrott. 
Vi välkomnar alla som vill 
starta friidrottsverksam-
het och ta på sig en 
ledarroll, säger Nils 
Ander, tävlingskonsulent 
på Stock holms handi-
kappidrottsförbund.

Enligt Nils Ander finns 
en stor rekryteringspoten-
tial i tävlingen, och i år står 
det klart att Stockholms-
tävlingarna ännu en gång 
lockar fler än 2 000 
deltagare.

– Många lever för det 
här och tycker att det är 
höjdpunkten på året. Jag 
kommer att streta på tills 
vi får några som kan ta 
hand om dem, så är det 
bara. Meningen med 
tävlingen är att ge 
ungdomarna chansen till 
aktiv fritid. Det är 
självklart så att långt ifrån 
alla skulle vilja hålla på 
med friidrott på fritiden, 
för majoriteten räcker de 
här tävlingarna mer än 
väl, men jag skulle vilja att 
de som ville fick chansen, 
säger Nils Ander.

Tävlingen hålls nu för 
16:e året i rad. Finalen var 
planerad att, liksom 
tidigare år, gå på 
Stockholms stadion i juni, 
men arrangörerna har 
tvingats tänka om då en 
viss Bruce Springsteen 
intar arenan den dagen.

– Vi tvingades flytta 
arrangemanget, och vi fick 
inte ens fribiljetter till 
konserten, säger Nils 
Ander, som nu flyttat 
finalen till Sätra IP söder 
om Stock holm.

Sakta framåt
Även om det ännu saknas 
goda möjligheter för 
friidrottsintresserade 
ungdomar med utveck-
lingsstörning att friidrotta 
på fritiden i Stockholm, 
kan spelen betraktas som 
en framgång.

– Innan vi började 
fanns det ingenting, nu lär 
det i alla fall ha kommit 
igång en grupp i 
Norrbacka handikapp-
idrott. Det går framåt, 
även om det går långsamt, 
säger Nils Ander. ●

För att få in sina barn i en idrott krävs det 
ofta att föräldrar går in som ledare. Det 
gäller även inom handikapp idrotten, sä-
ger Jesper. 

Kan det vara så att de här föräld-
rarna ofta redan är mer ansträngda 
än andra föräldrar?

– Ja, jag tror det, säger han.
När Ungdomsspelen rullar igång lär 

dock ingen oroa sig för annat än hur det 
går för sina kompisar, sin klass och sin 
skola. 

– Eftersom det är många grenar blir 
det många medaljer, och vi får höra sko-
lans namn många gånger, säger Jesper 
som snart ska vara ledig från jobbet för 
att vara med sina barn.

– Jag ska vara föräldraledig, men har 
lovat att komma ut till Ungdomsspelen. 
Jag tar Astrid på ryggen. Det blir kul, sä-
ger han. ●

Stockholm utan 
förmåga att slå mynt 
av succétävlingen

Kvaltävlingar hålls på: 
■ Studenternas IP, 
grundskolan 
■ Spånga IP, grundsko-
lan
■ Sätra IP, grundskolan
■ Lidingövallen, 
grundskolan
■ Vallentuna IP, 
grundskolan
■ Sätra IP, grundskolan
■ Sätra IP, gymnasiet
Finalen: Sätra Idrotts-

plats den 3 
juni 2009.
Varje tävlan-
de kan del ta i 
max 2 grenar 
plus fem-
kamp och 
stafett.
Den som 
anmäler sig i 
boccia kan inte anmäla 
sig i friidrott, förutom 
elever i elrullstol som 

även kan anmäla sig till 
60 meter respektive 100 
meter elrullstol.

Fakta Ungdomsspelen 2009

Friidrotten eftersatt på föreningsnivå.

      och torra”

          sig gör att de känner sig mer trygga, säger han. 
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Idrott

Idrottspanelen. Martin Häll är en av 
dem som skrivit till Föräldrakrafts 
läsarpanel i hopp om råd och tips 
och eventuellt ett möte med några 
av våra största idrottsstjärnor. 
Nyligen träffade han sin förebild 
och fick samtidigt lyssna till en 
annan megastjärna, simmaren 
David Lega.

Martin Häll åkte nyligen 
till Enköping och fick där 
höra Jonas Jacobsson be-
rätta om sin satsning inför 
OS, hur han tränar och 
förbereder sig och hur det 
gick till i Peking. 

– Det var jätteintres-
sant. Han visade också 
bilder. Jag berättade att 
jag också håller på med 
skytte, det blev inte så 
mycket mer sagt för det 

var många som ville prata med honom. 
Men Jonas sa att jag kan höra av mig om 
jag behöver hjälp och råd, säger Martin.

Vem som helst kan, liksom Martin Häll, 
komma i kontakt med några av Sveriges 
mest intressant idrottsstjärnor genom 
Föräldrakrafts idrottspanel. 

Så här skrev Martin tidigare i år, med 
adress Jonas Jacobsson:

”Hej! Jag är en snart 16-årig kille som 
är född med ryggmärgsbråck och därför 

rullstolsburen. Jag har skjutit luftgevär 
till och från sedan jag var åtta år. Sedan i 
höstas har vi fått välja skytte som profil-
klass i skolan (två gånger i veckan) och 
en kväll i veckan tränar jag tillsammans 
med tävlingsskyttar.

Jag spelar även kälkhockey och har då 
lärt känna Janne Edbom. Han har berät-
tat att du brukar ha träningsläger i 
Eskilstuna. Det skulle vara jättekul att få 
träffa dig och få lite tips.”/mn

Så når du idrottspanelen
■ Idrottarna i Föräldrakrafts 
idrottspanel når du med ett mejl 
till idrott@foraldrakraft.se
■ Ditt mejl skickar vi vidare till 
den eller de idrottare du vill nå. 
■ En del av frågorna och svaren 
kan komma att publiceras i 
tidningen, men inte utan att vi 
på redaktionen först bett om ett 
klartecken från dig. 
■ I idrottspanelen ingår Jonas 
Jacobsson, Anders Olsson, 
Elvira Kivi, Josefin Abrahams-
son, Tomas Åkerberg och Stina 
Sellin.
■ Du kan läsa mer om läsarpa-
nelen på  www.foraldrakraft.se/
idrott/unik-panel-svarar-pa-
fragor-om-idrott.html

et 

Martin nådde Jonas 
via idrottspanelen

Jonas 
Jacobsson, 
en eftertrak-
tad förebild.

Martin Häll har fått träffa Jonas Jacobsson.

Riksmästerskap 
i elhockey
Elhockey. Elhockeyn går från klarhet 
till klarhet. I dagarna arrangerar IFAH 
Stockholm Slaget om Stockholm, vilket 
fungerar som ett riksmästerskap.

Turneringen som 
håller på i tre dagar 
spelas i två divisioner, E-
Elit ock El-svenskan. 

– Lagen har anmält sig 
i den div som passar laget 
bäst. En division är lite 
snabbare, vilket hörs på 
namnet. Vi vill med 
turneringen skaffa 
förutsättningar för andra 
föreningar som kan bli 
intresserade att starta 
med elhockey, och då 
kunna kliva in på sin 
nivå, säger Olle 

Lundgren, IFAH Stockholm.
Åtta lag är anmälda, fyra i varje 

division. IFAH Stockholm har två lag i 
varje division.

Matcherna spelas fredag den 22 maj 
till söndag den 24 maj. På lördagen 
avgörs dessutom en straffturnering. /mn

Första tennisdamerna 
mot Paralympics
Tennis. Svenska Tennisförbundet har 
ett framgångsrikt år bakom sig med 
guld i lag-VM för herrar och tre silver i 
Paralympics i Peking. 

Nu gör förbundet en storsatsning på 
damerna. Siktet är inställt på 
Paralympics i London 2012.  

– Nu bygger vi en ny fyraårsperiod 
och vi har aldrig haft damspelare i 
Paralympics tidigare, berättar Jan 
Hartman, Svenska Tennisförbundet för 
Norrköpings Tidningar. 

Norrköping tennisklubbs Madelene 
Ericsson fastnade för sporten vid en 
prova på-dag under den gångna hösten. 
Nu är hon fast besluten att satsa mot 
London. /mn

Fritt fram för damer 
i kälkhockeyn
Kälkhockey. Sverige började driva 
frågan om mixade lag inför Paralympics 
i Turin och har sedan fortsatt att jobbat 
för frågan. Nu har den internationella 
paralympiska kommittén, IPC, beslutat 
att släppa in damspelare och tillåta 
mixade lag. Genom att tillåta mixade lag 
gör IPC det möjligt att ha fler spelare i 
en trupp. Lagen få nu ha upp till 16 
spelare under förutsättningen att minst 
en kvinnlig spelare ingår. /mn

Mästare 
koras både 
för lag och 
för individu-
ella straff-
läggare.
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Fotboll. McDonald’s Cup 2009, en 
fotbollscup för gymnasiesärskolor, hålls 
i dagarna på Ruddalens idrottscentrum. 

Turneringen startade för över tio år 
sedan och arrangeras av Grunden Bois, 
Slottsbergsgymnasiet och elever från 
Aspero.

– Det började med att vi ordnade en 
turnering för att eleverna skulle få chans 
att spela boll, då kom cirka tio lag. I år 

är 40 lag anmälda, jämfört med 47 förra 
året. Det kan vara så att skolor har fått 
svårare att få pengar till att resa i år, men 
vi är ändå förvånade att så många kan 
komma. Lag kommer från Malmö, 
Karlshamn, Stockholm, samt från 
området runt Skövde, säger Johan 
Åkerlind på Slottsbergs gymnasiet. 

– Vi brukar skryta med att vi tror att 
det är Sveriges största skolturnering 

som avgörs på en dag. Den är väldigt 
uppskattad, vilket vi förstår då skolor 
kommer tillbaka från år till år, säger 
Johan Åkerlind.

Turneringen spelas i tre klasser, dels 
för nationella program och damer, där 
arrangören delar ut medaljer till de tre 
första och pokal till segraren, dels det 
individuella programmet där alla får 
 medalj. /mn

Josefi n Abrahamsson 
till EM i Italien
Bordtennis. Förbundskaptenen Daniel 
Ellermann har tagit ut sin första 
mästerskapstrupp inför EM för perso-
ner med funktions-
nedsättning.

Mästerskapet 
avgörs i Italien i 
början av juni.

Truppen består av  
tolv spelare varav två 
är debutanter, Emil 
Andersson och Erik 
Sundberg.  I truppen 
ingår även Josefin 
Abrahamsson från 
Föräldrakrafts 
idrottspanel. /mn
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Särskolegymnasier drabbar samman igen

Josefin 
Abrahams-
son ska in i 
hetluften 
igen.

Ett av de 
segrande lagen 
från förra årets 
McDonald’s 
Cup. 40 lag är 
anmälda till 
årets turnering.

Jag tog med en sPÖK‐
historia. Nu har vi allt.

Vad
heter
den?

”Det hemska monstret som 
väntar på att lemlästa 

dej”.

Usch! Det 
läskigaste jag 

nånsin har hört!

Sluta inte. Läs 
vidare.

”Monstret närmade sej 
sakta dom oskyldiga 

camparna. Huggtänderna 
glänste i månskenet … ”

Va?
Hörde du?

Lägg av. 
Det är 
otäckt

nog ändå.

Nej, jag 
hörde nåt! 
Lyssna!

DET ÄR 
MONSTRET!

Åh nej!! Åh nej! 
Fort! Släck fick‐

lampan! Ligg 
stilla!

Det kommer 
hitåt! Nu 
dör vi!

Det kommer 
närmare och 
närmare!

Åh … det … det öppnar 
tältet! DET KOMMER IN!

AAIIH! DÄR ÄR DET! BLÄNDA DET
  MED FICKLAMPAN! DRA NER 
   TÄLTPINNARNA! 
    SPRING, HOBBE! 
       SPRING!

Vad gör du här inne?! Var 
är pappa? Han gick ut och 

tittade till dej.

Monstret måste 
ha tagit honom!

©dist. by europapress

ZIPPPPP!

VAR ÄR 
DEN DÄR 
UNGEN?!
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DEBATTDEBATT

Vid rodret styr jag vårt 
liv. En tillvaro, som kastas 
runt av höga vågor eller 
glider fram tyst, utan styrka, i 
isolering. Ett liv som kantas 
av dolda rev och starka 
strömmar. Men också ett liv 
med solglittrande vågor av 
läkande kärlek, som stillar 
det oroliga hav vi färdas över.

Jag vet att det finns fler 
där ute, på det stora väldiga. 
Kanske finns där en ensam 
mor med barn. Kanske en 
ensam far. Det finns även för-
äldrar som turas om att styra 
och vaka över familjen. Turas 
om att sova och samla kraft. 
Att vara produktiva i samhäl-
let.

Vi andra, vi får skapa 
pauser. Skapa tid för efter-
tanke och skapa mod. De 
barn, för vilka vi gör denna 
resa, ger oss så mycket styrka 
och sådan uthållighet att vi 
likt sömngångare vakar och 
för vår dyrbaraste last framåt 
i natten utan att tveka.

Vi har blivit förunnade 
dessa små medresenärer 
under en del av vårt liv. Det 
är vår skyldighet att skydda 
och vårda dem, oavsett 
stormar och motgångar. Vi 
ska visa dem styrkan i att 
själva styra. Glädjen i att 
kunna välja rätt väg och 
självkänslan av att rida ut en 
storm. Tryggheten i att 

tillhöra vårt samhälle och 
vara delaktiga i det.

Det finns de små som kan-
ske aldrig kan lära sig styra 
för egen hand, men med rätt 
förutsättningar kan de 
måhända visa på sin vilja och 
sin egen riktning. Den 
friheten borde vara alla 
förunnad. Genom lyhördhet 
och närvaro kan den bli det. 
Barnkonventionen ligger till 
grund för det.

Trots glädjen över dem jag 
fått att vårda, trots att rodret 
blivit en del av min hand och 
att jag lärt mig parera 
vågornas kast, kommer det 
ändå stormar av sådan styrka 
att vi kastas överbord.

Det finns livbojar, till och 
med livbåtar…

… men bara för dem som 
kan simma och bara för dem 
som har kontroll. Bara för 
dem som behärskar lagpara-

graferna och inte redan har 
slipats ner av vattnet.

Det är på samhällets hav 
vi seglar. Lagparagrafer och 
förordningar. Det samhälle vi 
ser som en trygg grund för 
att forma vår familj i. Ett 
samhälle där vi alla betalar 
för livbojar åt dem som faller. 
Sjuka, gamla, svaga och 
funktionshindrade.

Mitt ena barn är 
funktions hindrat på olika 
sätt. Han behöver mycket 
hjälp för att lära sig styra sitt 
liv. Hjälp med att kontrollera 
och hantera livet minut för 
minut. Tillsyn dygnet runt 
står det i utlåtandet. Ändå 
gav hans diagnoser endast 
små vallningar som krusade 
ytan. De stora vågorna kom 
av de beslut vi så godtyckligt 
drabbades av senare.

Min son har inte kunnat 
gå i skolan under en hel 
termin. Knappt under 
föregående termin heller. 
Egentligen har han aldrig 
riktigt klarat av skolan. Eller 
så har skolan inte klarat av 
honom. Dagligen rymde han 
hem eller så bad skolan mig 
hämta honom. Han är för 
svår. Han mår för dåligt. Han 
svälter sig och skadar sig.

Det har blivit många 
uppbrott och många miss-
lyckanden som snart suddat 
ut självkänslan hos mitt barn. 

Mitt barn vill inte leva. Han 
ber att få dö.

Dagarna går åt till att 
lindra ångesten och utbrotten. 
Nätterna går åt till att hålla 
och trösta. Jag behöver 
vetskapen om att vårt 
samhälle styr åt mig tills vi 
funnit ett lugn. För oss finns 
ingen tid över för annat än att 
hålla samman familjen och 
låta barnen utvecklas efter 
sina förmågor. Få min son att 
välja livet och se framåt. Jag 
har inte styrkan eller möjlig-
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Utan skyddsnät

Monica är utan jobb, a-kassa   
”Vi sjunker allt snabbare. För oss fi nns ingen livboj”, skriver Monica Heitmann.

Min son har inte kunnat gå i sko-

lan under en hel termin. Dagligen 

rymde han eller så bad skolan mig 

hämta honom.

För mitt barn fi nns ingen skola eller 

fritids. Då kan man inte heller stå till 

arbetsmarknadens förfogande och 

då får man såklart inte a-kassa. Vi 

får inte behålla vårt hem, eftersom 

det är en bostadsrätt, om vi 

behöver socialtjänstens hjälp. 

Om vi tvingas sälja bostadsrätten 

får vi med all sannolikhet inte 

heller hyra en lägenhet.

Jag har inte styrkan att navigera 

mellan paragraferna. Vi sjunker 

allt snabbare. För oss fi nns ingen 

livboj, skriver Monica Heitmann.

”De barn, för vilka vi 
gör denna resa, ger 
oss så mycket styrka 
och sådan uthållighet 
att vi likt sömngång-
are vakar och för vår 
dyrbaraste last framåt i 
natten utan att tveka.”

Dagarna går åt till att lindra 
ångesten och utbrotten hos 
min son, skriver Monica 
Heitmann.
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heten att navigera mellan 
paragrafernas skär, inte heller 
orkar jag styra undan beslu-
tens svallvågor. Vi sjunker allt 
snabbare.

För oss finns ingen livboj. 
Ingen är ansvarig för att ge 
oss en.

Finns det ingen skola till 
mitt barn, inte heller någon 
barnomsorg, så kan man inte 
stå till arbetsmarknadens för-
fogande. Står man inte till 
dess förfogande så får man 
så klart inte a-kassa. Eftersom 
min tid går åt till att vårda 
mitt barn men också under-
visa honom, eftersom han 
inte får undervisning, trots 
skolplikt, lägger jag mitt 
hopp till tillfällig föräldra-
penning.

Men nej. Jag hade missat 

att vara inskriven på arbets-
förmedlingen under en 
månad, så plötsligt blev min 
sjukpenninggrundande 
inkomst noll kronor. Efter att 
ha väntat på utbetalning för 
tre månader, kom plötsligt ett 
brev att Försäkringskassan 
inte kommer att betala ut 
några pengar, eftersom jag 
inte gått miste om arbetslös-
hetsersättningen. Obetalda 
räkningar känns som 
livsfarliga underströmmar 
som suger ner oss.

Till och med den sista 
april var jag sjukskriven på 
grund av den svåra situation 
vi sitter i. Min kropp sa nej 
och mina tankar var inte 
längre mina. Ångesten hade 
tagit över. Jag var så slut, efter 
all kamp vi haft, att medici-
nering och återhämtning var 
mitt enda alternativ. Vad 
händer med barnen när jag 
inte orkar längre? Vem är 
ansvarig då?

Emellertid upphörde 
sjukskrivningen utan att jag 
blev informerad och missade 
därför inskrivning på 
arbetsförmedlingen. Men 
vilken nytta skulle det gjort? 
Jag står ju ändå inte till dess 
förfogande medan jag vårdar 
min son, som blir allt sämre. 
Havet vi färdas på blir allt 
mer turbulent och hotfullt.

Socialtjänsten = vår 
livboj?

Nej. De ger oss avslag 
eftersom vi inte gjort allt vi 
förmår vad gäller den hjälp 
Försäkringskassan kan bistå 
med. För att få hjälp måste 
alla alternativ vara prövade. 
Vi har för länge sedan ansökt 
om allt vi kan. Ansökte om 
helt vårdbidrag, blev bevilja-
de halvt. Underhållsstöd, fick 
avslag. Bostadsbidrag, ja, 
men vi fick betala tillbaka 
mer varje månad än vi fick 
ut, eftersom vårt hem blivit 
bostadsrätt.

Skulle vi trots allt få hjälp 
genom socialtjänsten, finns 

många krav vi måste anpassa 
oss efter. Vi får inte behålla 
vårt hem, eftersom det är en 
bostadsrätt, om vi behöver 
hjälp i över tre månader. Vårt 
hem är idag helt bostadsan-
passat med plexiglas, låsbara 
skåp, dörrar och fönster. Allt 
för att tillvaron ska fungera 
för oss alla. 

Vad skulle en ny bostads-
anpassning kosta kommu-
nen? Skulle min son överleva 
ett sådant uppbrott? Det 
finns undantag i lagstiftning-
en men den verkar inte ha 
gällt oss hittills.

Jag måste medverka vid 
arbetssökarkurser och lämna 
in en plan för att återgå till 
arbete samt söka arbeten, 
trots att det är just till ett 
arbete jag inte kan gå, 
eftersom min son varken har 
skola eller fritids. Vi måste 
uppge all medicin och 
införskaffa bevis för att de 
går under högkostnadsskyd-
det, annars får vi inte hjälp 
med det. Tyvärr behöver min 
son mediciner och näring 
som inte går under detta 
högkostnadsskydd. Vilket 
innebär att vi får avslag med 
hänvisning till att den 
kostnaden ska sökas hos 
Försäkringskassan.

Om jag ändå skulle lyckas 
genomföra de krav, social-
tjänsten satt upp för att vara 
berättigad till ekonomiskt 

bistånd, kommer vi ändå inte 
ha råd med mediciner, extra 
näring eller de extra utgifter 
min son kostar. Inte ens 
barnförsäkringen, som är så 
viktig att behålla. Inget annat 
försäkringsbolag låter mig 
försäkra min son på grund av 
hans diagnoser. Social-
tjänsten anser det vara 
självklart att vissa av våra 
skulder ska gå till inkasso. Jag 
kan förstå tanken men om vi 
tvingas sälja vår bostad efter 
att vi fått betalningsanmärk-
ningar kommer vi kanske 
inte heller att få hyra en 
lägenhet.

Vi har levt i denna 
ovisshet i snart två år. Jag 
håller huvudet högt och 
hoppas. Besluten är överkla-
gade och jag väntar på att vi 
ska få rätten och möjligheten 
att hjälpa våra barn. Är enda 
alternativet att lämna bort 
dem, så att vi kan vara 
produktiva medborgare? Vad 
händer då med barnen? Vad 
händer med oss? Våra 
värderingar?

Jag vet att det finns 
sådana som redan böjt ned 
huvudet och resignerat. De 
ligger i dag på bänkarna. De 
säljer Faktum och de försö-
ker skapa sig en tillvaro, mot 
alla odds. Många av våra 
uteliggande medmänniskor 
skulle ha klarat sin situation 
om de mött förståelse och 
kunskap tidigare i sina liv. 

Min son har de diagnoser 
som är mest representerade 
bland både interner och 
uteliggare. Redan när han var 
liten, undrade jag om han 
skulle komma att få stöd och 
hjälp som vuxen, hjälp att 
tolka sin omvärld och 
hantera den, men nu vet jag 
att han sviks redan idag. 

Han är nio år och undrar 
om det är bättre att ta livet av 
sig först, eller om det är 
bättre att svälta ihjäl. Iskalla 
vågor sköljer över oss.

Monica Heitmann

   och skola åt sin son
”Jag måste medverka 
vid arbetssökarkurser 
och lämna in en plan 
för att återgå till arbete 
samt söka arbeten, 
trots att det är just till 
ett arbete jag inte kan 
gå, eftersom min son 
varken har skola eller 
fritids.” 
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Två röster om autism

ar barn med autism 
känslor? Frågan kan 
tyckas konstig. 

Men min erfarenhet 
är att det är farligt att 
skriva om känslor i 

samband med autism. Försök till mera 
komplicerade skildringar tystas ned. 
Detta sker såväl av Föreningen autism 
som av media och överallt.

Att det blivit så beror på tidigare 
synsätt då autism påstods 
orsakas av olämpliga 
föräldrar och då särskilt 
kalla mödrar.

 I dag befrias däremot 
föräldrar helt från inflytan-
de. Man undviker skildring-
ar som man tror skulle 
kunna skuldbelägga 
föräldrar.

Men föräldrar är inte 
alltid bra för sina barn, det måste kunna 
sägas.

Min bok ”Teo och jag” som kom ut i 
våras (Sivarts förlag) uppmärksamma-
des aldrig av medier. Inte heller av mina 
kollegor på Dagens Nyheter. Den 
lanserades som kontroversiell, vilket 
tolkades så att jag hävdade att autism 
kan bero på uppväxtmiljön.

Detta var ett missförstånd. Mitt synsätt 
var inte alls så ensidigt – ingenstans i 
boken hävdas att Teos autism beror på 
hans kaotiska uppväxt. Däremot skriver 
jag att vi är både biologiska och andliga 

varelser, att kropp och själ hör ihop och 
att Teo påverkades av kaoset i familjen – 
vilket ju egentligen är självklart. 

I Teos fall samverkade det som var 
negativt i hans uppväxt på ett olyckligt 
sätt. Han var född med en stor sårbarhet 
– som antagligen var ärftlig. Att han 
också blev känslomässigt störd är ett 
faktum.

Nu har jag återigen fått höra att man 
inte kan rekommendera min bok till 

föräldrar som har barn med diagnosen 
autism därför att de kan bli rädda 
och anklaga sig själva för att de gjort 
något fel.

Det tycker jag är att underskatta 
föräldrar. Min bok är inte någon 
fackbok om autism utan en poetiskt 
berättad historia om ett stört barn i 
en kaotisk familj. Den kan läsas som 
en roman med fiktiva personer.

 
Det handlar om ett enskilt barn för 
tjugo år sedan. På den tiden fick inte 
barnet diagnosen autism utan tillstån-
det kallades för symbiotisk barndoms-
psykos – eller kontaktstörning.

Jag skrev på boken i sju år efter min 
pensionering. När jag jobbade på DN 
hade jag det som mest trassligt i mitt 
privatliv med Teo, något som jag tyckte 
att mina kollegor skulle få veta. Boken 
är väldigt självutlämnande. Därför 
känns  tystnaden från dem extra tråkig. 
En sådan berättelse som min borde tas 
på allvar och inte tigas ihjäl. Framtiden 
och forskningen går ständigt vidare. 

Kanske kommer nya rön som visar att 
autism kan ha en mängd olika orsaker – 
både biologi, arv, uppväxtförhållanden 
samt kost och miljö kan spela roll –  
utan att någon skuldbeläggs.

En annan sak som jag tänker på i 
mörka stunder är min ålder. Jag är över 
sjuttio och Teo snart trettio. 
Åldersdiskrimineringen i vårt samhälle 
är ett faktum. Den smyger sig in över-
allt, även på tidningsredaktioner, 
bokförlag och i TV-soffor. 

När Teo var barn ansåg samhället att 
autism var obotligt. Jag trodde aldrig på 
det. Teo fick terapi på Ericastiftelsen där 
ingen ansåg att han var obotligt sjuk.

 I dag har samhället ändrat synsätt – 
barn med autism som får tidig mental 
träning kan bli mycket bättre.

Jag vill att också unga vuxna med 
autism ska få bättre träning. De flesta 
insatser upphör när barnet anses vuxet.

Gitta Magnell
Skribent och pensionerad DN-journalist

BERÄTTELSEN OM TEO 
FÅR INTE TIGAS IHJÄL
Min erfarenhet säger mig att det 
är farligt att skriva om känslor i 
samband med autism, skriver 
Gitta Magnell.

Två böcker om autism – ett år efter publiceringen. Nu skriver författarna   

H
I dag befrias däremot 
föräldrar helt från 
infl ytande. Man 
undviker skildringar 
som man tror skulle 
kunna skuldbelägga.

Håll dig uppdaterad som förälder och i din yrkesroll på

www.foraldrakraft.se
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ör några år sen fick vår 
son diagnosen autism. 
Autism kännetecknas av 
allvarliga och genom-
gripande begränsningar 
inom flera viktiga 

utvecklingsområden: ömsesidigt socialt 
samspel, kommunikation samt beteen-
de- och föreställningsförmåga. Det är en 
stor sorg att få ett sånt besked. Inte för 
att man älskar sitt barn mindre utan för 
att man vill ge det bästa i livet till sina 
barn. En diagnos innebär att barnet 
kommer att få det mycket tuffare i livet 
än vad andra barn får. Med en diagnos 
vet man redan på förhand att det 
kommer att leda till en del begränsning-
ar och man skräms för framtiden för 
man vet inte vad den kommer att 
innebära. Att få ett sånt besked är ofta 
chockartat, även om man kanske sedan 
länge misstänkt att något är annorlunda 
med ens barn. I det längsta lever man på 
hoppet, att det kanske inte är så allvar-
ligt, barn utvecklas ju så olika.

Jag tror det är vanligt att man målar 
upp det värsta som kan hända och ser 
en dyster framtid för ens barn. Vi såg 
framför oss att vår son aldrig skulle få 
ett språk, hamna på institution och vara 
utelämnad åt andras godtycke. För inte 
så länge sen, på 60- och 70-talen, trodde 
man att autism berodde på känslokalla 
föräldrar och det första man gjorde vara 
att skilja barnen från sina föräldrar. De 
som älskade dem mest av allt. Idag vet 
man bättre, att autism är en neurologisk 
störning och som inte har med uppväx-
ten att göra. En del genetiska orsaker till 
autism är kartlagda, men fortfarande är 
många av orsakerna till autism en gåta. 

Alltfler barn diagnostiseras och en del 
hävdar att ett barn av hundrafemtio har 
autism. Fler barn kommer att få autism i 
år än diabetes, cancer och aids tillsam-
mans. Det är den snabbast växande 
allvarliga funktionsnedsättningen i 
världen. Det finns inte någon medicin 
eller bot, men en tidig diagnos och 
träning kan hjälpa barnets utveckling. 

FN har därför instiftat World autism 
awareness day den 2 april, en världsdag 
för att uppmärksamma autism och 
förbättra kunskap, utbildning och stöd. 
Runtom i Sverige arrangerades informa-
tionskampanjer och föredrag denna dag. 
Föreningen Autism arrangerade sin 
rikskonferens och Folkhälsominister 
Maria Larsson delade ut det nyinstiftade 
priset Årets pusselbit. Läkaren Anne 
Kierkegaard vann priset för sitt arbete 
som ordförande i Föreningen Autism i 
Stockholms län. 

Många av de som föreläste denna dag är 
anhöriga och jag tror det är viktigt att vi 
berättar och delar med oss. För mig 
började det med att jag gick en skrivar-
kurs och skrev ner allt vad vi varit 
igenom, tankar och känslor. Jag skrev för 
min egen skull, men också för att jag ville 
att vår mellandotter skulle läsa sen när 
hon blir större, för hon hamnade mycket 
i skymundan de första åren när vår son 
stod så mycket i fokus. Texten blev till 
slut en bok som kom ut förra året som 
heter ”Det räcker inte med kärlek”. 

Vi var först tveksamma om vi skulle 
våga ge ut den, eftersom det är en 
personlig och utelämnade skildring, 
men efter allt positivt gensvar har vi 
inte ångrat oss. Den uppmärksamma-
des stort i tidningar, radio och tv när 
den kom ut. Boken har nått en bred 
publik. Jag får dagligen läsarbrev som 
tackar för att jag delat med mig och 
givit dem hopp. Ett utdrag av boken 
har publicerats i tidningen ”Det bästa” 
som finns världen runt och efter det 
har jag fått mail från läsare från 
Holland, Mexico och Brasilien som 
känner igen sig. Vår historia delas av 
många andra. Vissa föräldrar ger min 
bok till släktingar eller skolpersonal för 
att förklara sin egen situation. Ibland 
har boken även påverkat någons liv – 
till exempel att de vågat möta svårighe-
terna och startat en utredning för sitt 
barn, eller satt igång med någon viss 
form av träning. För mig känns det 
fantastiskt. 

Boken används också i utbildningar. 
Studenter har hört av sig och skrivit att 
de läser många fackböcker, men att få ta 
del av människors verkliga upplevelser 
betyder så mycket för att få en förståelse 
för vad man kan gå igenom. Jag är också 
ute och föreläser i olika sammanhang. 
Boken är till viss del kritisk mot vården 
som vi mötte för vår son och även när jag 
själv drabbades av en utmattningspsykos, 
men trots det har jag varit inbjuden att 
föreläsa på mässan psykisk hälsa, på 
psykiatriska avdelningar och i läkarut-
bildningar. Det visar att det finns en vilja 
till kunskap och förändring, vilket 
glädjer mig. 

Nu finns boken i pocket och jag hoppas 
att den når ut ännu bredare då, för 
kunskapen om autism och om barn och 
familjer i behov av stöd är viktig. 
Diagnosen är inte en livstidsdom som vi 
först trodde. Det är lätt att ha förutfatta-
de meningar och det är viktigt för 
omvärlden att förstå att autism är 
föränderligt och att barn kan utvecklas. 
Efter mycket träning har vår son lärt sig 
att prata, räkna, läsa och skriva. Idag är 
han en glad och pigg kille. När han 
kommer hem från skolan gör han som 
många andra elvaåringar, kopplar upp 
sig på datorn och går in på youtube och 
tittar på filmer. Han trivs med livet!

Jenny Lexhed

Mer info om autism, 
tips på böcker och länkar
www.jennylexhed.se
www.autismforum.se

Autism är den snabbast växande allvarliga funk-
tionsnedsättningen i världen. Men diagnosen är 
inte den livstidsdom vi först trodde. ”Efter myck-
et träning har vår son lärt sig att prata, räkna, läsa 
och skriva”, skriver Jenny Lexhed i denna krönika.

MIN SON TRIVS MED LIVET 

a     om de helt olika reaktioner de mött efter utgivningen.

F
”Det fi nns en  vilja 
till kunskap och 
förändring, vilket 
glädjer mig.”
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”Hur gör man för att 
stärka dessa barns själv-
känsla när de börjar inse 
att de inte är som alla 
andra i sin klass? Dessa 
barn blir så lätt lurade av 
andra barn.”

Experterna
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Hej! Jag skriver för att jag har en 
flicka som enligt utredning på 

barnhabiliteringen har en kognitiv 
utvecklingsförsening. Hon har börjat 
skolan, gått ut ettan, och är särskole-
integrerad i en vanlig skola.

Jag har sökt information om hur 
andra föräldrar gör för att stötta sina 
barn i samma situation via webben 
men jag hittar ingenting. Jag har sökt 
information eller reportage i er 
tidning, om barn med lättare för-
ståndshandikapp, men jag hittar 
ingenting. Jag har letat efter föräldra-
föreningar för föräldrar som har barn 
med lättare utvecklingstörning via 
webben, men jag hittar ingenting.

Jag tänker att det är många fler som 
är i vår situation som har ett barn som 
har svårt att klara av det sociala 
samspelet som krävs för att bli 
accepterad i en ”vanlig” skola men 

som inte per automatik känner sig 
hemma och kan spegla sig med barn i 
en särskoleklass.  

Enligt barn- och ungdomshabilitering-
en där jag bor kommer denna grupp 
med barn inte att prioriteras i framti-
den då det behöver sparas även där.

Jag skulle så gärna vilja att ni 
skriver om denna grupp med barn 
som enligt min erfarenhet ”faller 
mellan två stolar” i skolan i dag. Hur 
gör man för att stärka dessa barns 
självkänsla när de börjar inse att de 
inte är som alla andra i sin klass? 
Dessa barn blir så lätt lurade av andra 
barn.

Jag skriver för jag känner mig 
ensam och lite vilsen i denna situation 
och önskar även få kontakt med andra 
föräldrar som är i samma situation. 

Med vänliga hälsningar,
Maria

SVAR: Det du beskriver är ingen ovanlig 
situation, att ett barn med en lindrig 
utvecklingsstörning inte riktigt känner 
sig hemma vare sig i särskolan eller i 
grundskolan. 

Att ha en lindrig funktionsnedsätt-
ning kan ibland, känslomässigt och 
socialt, vara minst lika svårt som att ha 
en mer påtaglig funktionsnedsättning.

”En skola för alla” är ett begrepp 
inom skolvärlden idag. Tidigare talade 
man om integrering. Idag strävar vi 
efter inkludering, som är en pågående 
process och betyder att vara med som 
en del i en helhet. De elever som är 
inskrivna i särskolan men får sin 
undervisning inom grundskolans ram 
är inkluderade i grundskolan. 

För att få till stånd en fungerande 
inkludering måste alla vi vuxna som 
finns runt barnet; föräldrar, elevhälso-
team, pedagoger, assistenter och 
habiliteringsteam med flera, arbeta 
utifrån ett gemensamt förhållningssätt 
för att skapa bästa möjliga lärmiljö.

På skolnivå, den organisatoriska 
nivån, handlar det om ledarskap, 
fördelning av resurser och tillgång till 
kontinuerlig kunskap och handledning 
för skolpersonal om funktionsnedsätt-
ningar och dessas konsekvenser. Vilken 

Ågrenskas experter ger svar på frågor om barn med sällsynta 
funktions hinder. Denna gång är det Bodil Mollstedt och Ann Catrin 
Röjvik, specialpedagoger på Ågrenska, som svarar. Bodil och 
 AnnCatrin möter många barn, ungdomar och vuxna som är i 
 behov av stöd och anpassing för att få en fungerande vardag.

?

MIN FLICKA FALLER MELLAN SKOLOR

Känslan av att få vara med i ett sammanhang är viktig för om en elev med funktionsnedsättning ska lyckas i skolan.  Foto: Photos.com
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ställning värdegrundsarbetet har spelar 
också en avgörande roll för hur väl 
inkluderingsarbetet kan lyckas. 

Forskning visar att känslan av att få 
vara med i ett sammanhang är avgöran-
de för om en elev med funktionsned-
sättning ska lyckas i skolan. (Eriksson 
2006) 

Detta är i sin tur beroende av 
lärarnas syn på barns olikheter och 
elever i behov av särskilt stöd samt 
förmågan att anpassa undervisningen. 
Det är också angeläget att skolans 
personal har förmåga att utveckla och 
stärka samspelet och delaktigheten för 
alla elever och kunna använda olikheter 
som en tillgång i gruppen genom 
samtal, litteratur och teater. Flera skolor 
har idag fört in ämnet livskunskap på 
schemat. Det handlar om att barns 
sociala och emotionella färdigheter 
systematiskt tränas.

Klasskamraterna kan också behöva få 
anpassad information, så att man 
motverkar dåligt bemötande och 
främjar acceptans. Även de andra 
föräldrarna i klassen kan behöva 
informeras, om frågor kommer upp 
hemma. 

Förutom att stödja barnet på bästa 
sätt i skolan handlar det om att hjälpa 
barnet till en meningsfull fritid och även 
ge känslomässigt stöd på hemmaplan.

Man vet att självkänsla hos barn till 
stor del grundas på att man jämför sig 
med andra barn. Det är därför bra om 
ett barn, som är inkluderat, också får 
tillgång till andra grupper, till exempel 
grupper med barn som har liknande 
funktionsnedsättningar.

Om man tillhör särskolan har man i 
de flesta fall rätt till insatser enligt LSS, 
Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. En av de insatserna 
är korttidsvistelse, till exempel i form av 
läger. I många kommuner och på 
Ågrenska, finns läger- eller korttids-
grupper, som är sammansatta av 
deltagare med likartade behov. 

I en sådan grupp kan man känna sig 
hemma, få ytterligare en tillhörighet och 
ha roligt. Man kan växa med gruppen, 
tillsammans utveckla intressen och hitta 
förebilder. Detta kräver naturligtvis 
kompetent personal, väl planerade 
aktiviteter med lagom utmaningar, så 
att deltagarna får lyckas i det de företar 
sig. När man fått ihop en väl fungerande 
grupp är det önskvärt att den får bestå 
under flera år. Ågrenskas erfarenheter är 
att när gruppdeltagare lärt känna 
varandra väl, kan de även tala med 
varandra om vad de till exempel har 
svårt med och lära av varandra. Detta 
kan också ge känslomässig avlastning till 
föräldrarna.

Tala med LSS-handläggaren i din 
kommun! Även FUB ordnar läger för 
deltagare med lindriga funktionsned-
sättningar på många orter.

Det är inte alltid så lätt att som förälder 
veta hur man ska bemöta sitt barn när 
det börjar inse att det har svårare än 
klasskamraterna för vissa saker, att det 
kanske inte har lika lätt att få kompisar, 
att det inte vet hur man ska bete sig för 
att hänga med de andra. Det är lätt att 
säga att man ska stödja och uppmuntra!

Som förälder är man ju så känslo-
mässigt involverad i sitt barn. Bland det 
svåraste som finns för en förälder är att 
se sitt barn ledset. Därför är det natur-
ligt att man försöker trösta och minska 
betydelsen av det svåra. Men det är bra 
om man kan lyssna, acceptera och 
bekräfta barnets känslor. Det är orättvist 
att barnet ska ha det svårare än andra. 
Ibland kan man hjälpa barnet med att 
sätta ord på vad det känner. Det man vå-
gar uttala och prata om blir ofta lite 
mindre svårt att hantera. Det kan ibland 
vara bra om barnet har någon annan att 

tala med, som familjen har förtroende 
för, till exempel en släkting. 

Det är också viktigt att säga till 
barnet att man älskar det för dess egen 
skull och inte för vad det presterar. 
Detta är så självklart för oss som 
föräldrar, men det är också viktigt att vi 
säger det ofta till barnet. Man ska inte 
heller förringa betydelsen av att dela 
små enkla, vardagliga och glädjefyllda 
upplevelser som både barn och föräld-
rar tycker om. Då känner man att man 
är viktig för varandra. 

Barnet behöver naturligtvis också få 
stöd att utveckla sina positiva sidor. Det 
är ofta lättare att bli ännu bättre på något 
man redan är ganska bra på och tycker är 
roligt, än att traggla och försöka bli bättre 
på sådant man har svårt för!

Det är också viktigt att samarbeta med 
barnet, så att man verkligen hjälper 
barnet att utveckla det hon själv tycker 
är viktigt att kunna. Ta små steg, som 
barnet kan lyckas med, låt barnet glädjas 
åt och återvända till det hon kan och 
forcera inte. Hjälp också barnet att själv 
se det som fungerar och bekräfta det. 

Någon gång runt nioårsåldern, 
ibland tidigare och ibland senare, 
brukar barn börja kunna se realistiskt 
på tillvaron, blicka framåt och jämföra 
sig med andra utanför familjen. De 
börjar också se realistiskt på vuxna 
människors förmåga och förstår till 
exempel att föräldrarna inte klarar allt 
och inte kan skydda dem från allt ont i 
tillvaron. Det är en svår upptäckt för 
barnet. Det inser att det inte finns några 
garantier mot någonting. Om barnet 
har en funktionsnedsättning som 
innebär utvecklingsstörning kan den 
här perioden infalla senare.

Kamraterna blir viktiga och det blir 
viktigt att känna igen sig i andra.

För vissa barn kan den här åldern 
passera tämligen obemärkt, men det är 
också mycket vanligt med ängslan, oro 
och dålig självkänsla. 

Just i denna utvecklingsfas är det 
alltså extra viktigt med det stöd som 
beskrivits. 

Bodil Mollstedt
AnnCatrin Röjvik

Litteraturtips
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Kan beställas från www.fub.se.
Samspelet, www.serholt.com 

Det är inte ovanligt att barn med 
lindrig utvecklingsstörning inte 
känner sig riktigt hemma varken i 
särskolan eller grundskolan, 
skriver AnnCatrin Röjvik och Bodil 
Mollstedt.

Så når du FUB
■ FUB är en intresseorganisa-
tion som arbetar för att barn, 
ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska kunna 
leva ett gott liv. Lokal förenin-
garna i de olika länen erbjuder 
olika aktiviteter. 
www.fub.se
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Annonsörer i detta nummer:
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Läger 2009
på Mättinge

 24 juni–2 juli: Skärgårdsläger med segling

4–12 juli: Friluftsläger

18–26 juli: Musikläger

3–11 aug: Läger för äldre ungdomar

26 okt–1 nov: Höstlovsläger

www.mattinge.se

WWW.FORALDRAKRAFT.SE
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Höghammarskolan i Bollnäs
Sveriges mest kompletta särskola med alla gymnasie-
särskoleprogram, elevboende, fritid och idrottstillval.

www.hoghammar.se I Tfn 0278-25 800

VI GÖR DET 
MÖJLIGT!

tel: 0650-54 15 52,   www.a-assistans.com

VI GÖR DET 
MÖJLIGT!

IfA-godkänd

”Värdefull”
Föräldrakraft är tid-
ningen för Dig som är 
förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller 
massor med tips och 
praktisk vägledning, 
intervjuer, teman och 
reportage. Beställ en 
helårsprenumeration
(6 nr) för 331 kr  genom 
att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år 
direkt (12  nr) för endast 
662 kronor så missar 
du ingenting!

läsning för dig som 
förälder & professionell!
Ja tack, jag beställer:

6 nummer för 331 kronor inkl moms

12 nummer för 662 kronor inkl moms

Info om teman, utgivningsplan och annonspriser

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adress:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr & ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Övrigt meddelande:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FK 0903

Välj ett 
alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 

i ett kuvert till FaktaPress, 

Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. 

Eller mejla till:

 info@faktapress.se

}

För Dig som har barn i behov av särskilt stöd!

Sänd beställningen till FaktaPress, Backebogatan 3, 129 40  Hägersten. Eller maila till: info@faktapress.se
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Krönikan

lskade Tommy, du har 
lämnat oss. Eller, som 
det först kändes, tagits 
ifrån oss. Nu väljer jag 
att tänka att det var 
dags för dig att gå bort, 

bortom. Jag orkar inte vara arg och vill 
ge dig all min uppmärksamhet och 
energi, inget annat. 

De första dagarna förvånas jag över 
hur jag känner. Det är inte saknaden 
efter dig som är värst. Jag inser att en 
förbindelse blivit avklippt. Plötsligt kan 
jag inte längre känna in hur du mår, vad 
du tänker och känner. 

Det abstrakta mellanmänskliga, blir 
plötsligt klockrent konkret och själv-
klart. Under dina nio år hos oss har jag 
vetat att vi haft ett nära samspel, men 
jag har inte medvetet kunnat känna av 
det rent fysiskt och mentalt. Nu smärtar 
frånvaron av dig något så fruktansvärt. 
Plötsligt blir det som varit otydligt och 
osynligt så självklart existerande, 
förutom att det inte längre existerar. 

Nu tror jag att jag förstår innnebör-
den av Skalle-Pers skrik: ”Du fattas 
mig”. Något har amputerats bort ur 
mitt själv.

Mardrömslika tankar och frågor 
surrar när jag inte längre kan kolla av 
hur du mår. Är du lycklig nu? Var du 
lycklig med oss, hos oss?

Jag vet inte om jag älskade dig mer än 
en mamma älskar sitt friska barn, men 
kanske gav du mig möjligheten att våga 
älska fullt ut, då allt, alltid, sattes på sin 
spets med dig. 

Vi tvingades välja dig, vi tvingades 
välja medvetet att du var värd allt din 
kropp krävde – dina ben som inte tillät 
dig att springa, din hjärna som var för 
komplex för oss att förstå, dina stora 
medicinska behov, din osjälvständighet, 
din sömnlöshet.

Det var svårt att se dina hjälpmedel 
hämtas av hjälpmedelscentralen, speciellt 
din säng. Men inte lika svårt som jag 
trodde att det skulle bli. Hjälpmedlen var 

ju aldrig du. För att välja livet med dig 
tvingades vi i kontakt med dig – vackra, 
vackra, komplicerade du.

Jag är rädd att om jag fullt ut förstår 
att du gått bort så tappar jag förståndet 
– jag ser mig själv sitta invid väggen, 
bankandes pannan blodig. Hur kan en 
person tillåtas att upphöra? Jag bestäm-
mer att du inte har upphört, men vet 
ännu inte vilken form du tagit.

Jag har aldrig upplevt sorg, den typen 
av sorg som jag nu bär på. Jag vaknar på 
morgonen med en stor smärta i bröstet 
och en känsla av olidlig tomhet. 
Veckorna går och inget förändras. 

I stunden kan smärtan minskas, med 
en aktiv timme i trädgården, en cykeltur, 
två för många glas vin, en lång gråtstund 
med väninnan eller maken. Men sen är 
jag tillbaka på ruta ett, lika förbannat. Jag 
vill inte lära mig att leva med den här 
sorgen, men vad har jag för val?

Jag skrev i en krönika för ett tag 
sedan att vi aldrig kan bli en normal 
familj. En av mina första funderingar 
när du gått bort, var just detta – är vi en 
normal familj nu? Min känsla i kroppen 
var skräck vid tanken, jag kan inte bli 
normal, det går inte, jag vill inte!

Över tid har min hjärna utvecklat ett 
effektivt och automatiskt avchecknings-
system. Jag vet, utan att kolla vårt lager, 
när jag behöver beställa mer blöjor, 
specialmat, medicin etcetera. Jag kalkyle-
rar och beräknar omedvetet hur många 
personliga assistentimmar vi har kvar, 
om vi kan använda några extra till 
helgen. Trots att detta är ett rationellt 
uppbyggt system, fortsätter det att 
fungera även om dess funktion inte 
längre behövs. Systemet orsakar en inre 
stress nu. Jag får tankar som: men hur 
blir det med hjärtoperationen nu, den vi 
haft diskussioner om i flera år? Det var ju 
den vi var rädda för, inte en ”liten” 
shuntoperation.

En förälders uppgift är att lära ut och 
att ge mer än hon tar, men vi står i skuld 
till dig. 

Du har gett oss så mycket, långt mer 
än vad vi någonsin gav dig. Du bär på en 
uråldrig intelligens och kärna, långt över 
vår egna. En svårbegriplig och vacker 
intelligens, som vi fått lyckan att vara 
nära. Du har lärt oss så mycket. Du har 
visat oss att livet inte handlar om vad vi 
gör, utan hur vi gör det. Inte om vad vi 
presterar, utan om hur vi lever. Vi 
saknar dig så och vi vet inte hur vi ska 
kunna fortsätta utan dig, utan ditt skratt 
och din närhet.

Du har inte gått ur tiden. Utan ord har 
du gjort avtryck hos alla i din omgiv-
ning.

Mamma och pappa älskar dig och 
längtar tills vi träffas igen.

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

Vill du läsa mer ...
... om frågor om sorg och förlust? Vill du 
själv delta i diskussioner om detta? 
■ Föräldrakraft kommer i höst att 
publicera ett tema om förlust och sorg. 
Vi tar gärna emot förslag och synpunk-
ter inför detta tema. Mejla till info@
faktapress.se.
■ Intresserade har även möjlighet att 
samtala kring dessa frågor på 
Föräldrakrafts forum på webben.

>> Fler krönikor av Linda Forshaw som 
kan läsas på foraldrakraft.se:

”När vi fick vår son upphörde den 
grå vardagen”

”Vad är det som händer när vårt liv 
plötsligt stannar upp?”

”Livets ironi”

I LÄNGTAN SOMNAR JAG
Linda Forshaws son Tommy avled den 1 mars 
i år till följd av blödningar i hjärnan efter en akut 
operation. Han blev nio år gammal.

ä
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”En av mina första 
funderingar när du 
gått bort var: Är vi en 
normal familj nu?”
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Afasiförbundet i Sverige
Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
De Handikappades Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Föreningen Sveriges Dövblinda
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Primär Immunbrist Organisation
Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar 
och Vuxna
Riksföreningen Autism
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Schizofreniförbundet
STROKE- Riksförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Laryngförbundet
Svenska OCD-förbundet Ananke
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Fibromyalgiförbund
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Tandvårdsskadeförbundet

Vi har mycket gemensamt
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med en halv miljon 
medlemmar. Många av våra medlemsförbund arbetar med barn- och 
familjefrågor. Det kan till exempel gälla barns rätt till en likvärdig sjuk-
vård och skola. Vi har samlat våra skolfrågor i en gemensam plattform: 
”En sån här skola vill vi ha”. 

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens samlade 
röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter 
och organisationer. 

Läs mer om våra förbund på www.hso.se

Nyligen lanserade Sällsynta diagnoser 
en helt ny samlingsplats på Internet: 
www.sallsyntadiagnoser.se. 

Den nya samlingsplatsen är avsedd för alla 

som är berörda av sällsynta diagnoser: 

diagnosbärare, närstående, professionella och 

beslutsfattare. Ett grundläggande syfte är att 

förenkla kommunikationen mellan våra 

målgrupper. 

I mötesforum/community kan besökare 

knyta kontakter med varandra, och utbyta 

erfarenheter om allt som rör sällsynta diagno-

ser. Du är välkommen att gå in på vår nya 

hemsida och registrera dig i forum! Där kan du 

diskutera med våra medlemmar, närstående 

och personer som i sina yrken ger stöd och 

vård till diagnosbärare. 

Bakgrunden till den nyproducerade 
hemsidan är våra medlemmars behov av 

kommunikation och erfarenhetsutbyte. Med 

sallsyntadiagnoser.se, som förverkligats med 

hjälp av våra samarbetspartner, får medlem-

marna bättre förutsättningar att kommunicera 

sinsemellan.

En annan viktig funktion för sidan är att vara 

en plattform för förbundets påverkansarbete 

för att förbättra situationen för personer som 

har sällsynta diagnoser. 

Vi ville göra sidan 
så överskådlig som 

möjligt. Därför har 

varje målgrupp en 

egen ”inkörsport”, 

med en skräddar-

sydd välkomsthäls-

ning.

Till diagnosbärare: 
”Genom oss får du 

information och 

goda råd för hur du 

hanterar samhällets 

okunskap om just din sällsynta diagnos.”

Till närstående: ”Då kunskapsnivån om 

sällsynta diagnoser är låg hos vårdgivare, 

myndigheter, försäkringsbolag med flera är 

kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan er 

närstående ovärderligt.”

Till beslutsfattare: ”Vad tjänar vi, i ekonomiskt 

och mänskligt perspektiv, om vi löser proble-

matiken kring vård och bemötande av 

personer med sällsynta diagnoser?” 

Till vårdgivare: ”I ditt möte med en sällsynt 

diagnos krävs lyhördhet, positiv nyfikenhet, 

ödmjukhet och samarbetsvilja. Vi uppmanar 

dig som arbetar med våra medlemmar att sam-

ordna behandling, habilitering och rehabilite-

ring. Tillsammans gör vi vårt yttersta för bästa 

resultat, både vid vård och vid bedömningar 

om särskilda stödinsatser och pedagogiska 

resurser. Tack för din medhjälp!”

Ämnen som är aktuella i hemsidans mötes-

forum när detta skrivs (slutet av april) är 

exempelvis Utseende och utanförskap, 

diagnoser som ger kroppsliga men/besvär 

samt kommunikation mellan myndigheter och 

vårdgivare. 

Med hemsidan vill vi betona att det inte är 

ovanligt att ha en sällsynt diagnos; även om de 

enskilda diagnoserna är sällsynta var för sig. 

Vi har därför på den nya sidan formulerat ett 

motto: ”Vi representerar 

tusentals sällsynta 

personer. Tillsammans 

talar vi med en sällsynt 

stark röst.” 

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Sällsynt samlingsplats på nätet stärker vår stämma

 Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 

diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Telefon 08-764 49 99

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Maria Gardsäter, 
ansvarig för den 
nya hemsidan.
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Misa – arbetar främst med daglig verksamhet och har unikt goda 
resultat i att slussa personer med funktionshinder ut i arbetslivet.

Databas i teori och praktik 
för dig med Aspergers syndrom

Misa erbjuder en unik kurs i databas-
hantering för dig med Aspergers 
syndrom. Du får tio veckors teori och 
tio veckors praktik på ett företag. 
Kursen är skräddarsydd för dig med 
Aspergers syndrom och vi på Misa 
handleder dig under hela perioden. 
Målet är att öka dina möjligheter att 
få ett riktigt jobb.

Under kursen lär du dig att förstå 
hur en databas är uppbyggd och 
hur den ska administreras. Du lär 
dig att använda SQL samt att förstå 
skillnaderna mellan olika typer av 
SQL-databaser såsom MySQL, MS 
SQL och Oracle. En fördjupning 
kommer att göras i någon av 
dessa databaser.

Läs mer på www.misa.se eller ring 
08-714 33 30 alternativt maila en 
intresseanmälan till arc@misa.se

Sista anmälningsdag den 31 augusti.
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FaktaPress AB

Backebogatan 3

129 40  Hägersten
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