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Onlinespel ger 
nya kompisar 
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Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Furuboda: 
Jubileet 

får vänta

Profilen: 
Så blir 

barnen trygga 
på nätet
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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

Skulle du vilja …
… ha en vardag som är mer än den är idag? 

… skapa nya kontakter och träffa nya vänner 
 att umgås med? 

… laga god mat tillsammans med andra? 

… åka på utflykter och ha ett extra tv-rum
    att hänga i? 

… ha någon att träna tillsammans med eller 
 bara ha någon att ta en promenad med?

Som kund hos oss på Din Förlängda Arm 
erbjuds du mer än bara assistans. Vi erbjud-
er dig en möjlighet att leva som andra. 

Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ 
assistans utan också för att skapa mer-    
värden i din vardag.

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Med personlig assistans kan du också ha det så här

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Vi är assistansbolaget där alla får vara sig själva

Lika olika och olika lika
För oss är assistans mer än ”goda levnadsvillkor”.

Vi pratar hellre livskvalitet, självbestämmanderätt,
bekvämlighet och varför inte lite guldkant på tillvaron.

Vi på Sanda Assistans vill leva upp till ordet TILLSAMMANS och 
vi vill göra det på riktigt. Vi tror att vi tillsammans kan göra så att 
just du får livskvalité, bekvämlighet och lite guldkant på tillvaron.

Tror du på oss, tror vi på oss TILLSAMMANS.

Är du nyfiken på oss som assistansbolag?
Läs mer om oss på www.sandaassistans.se
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4 MARIA HAR ORDET

En digital 
värld  
Hur mycket tid tillbringar du 
framför skärmen? Troligen 
mer än någonsin. Distansar-
bete och digitala möten istäl-
let för a�  träff as fysiskt blir 
allt vanligare. Under pandemin förknippat 
med många måsten, vi ska hålla oss distan-
serade. Hur det blir framöver återstår a�  se. 
Visst längtar vi e� er a�  ses, men mer digitala 
kommer vi a�  förbli. Vardagsrutiner som a�  
betala räkningar, shoppa och boka läkartider
sker alltmer på nätet. När det blir höst igen 
har vi sommarminnena kvar i mobilen, med 
bilder på stilla havsvikar och böljande land-
skap. Upplevelser som vi generöst delar med 
oss på Facebook och Instagram. 

Medan vi vuxna sällan refl ekterar över vårt 
eget digitala beteende grubblar vi desto mer 
över barnens. Skärmtiden oroar. Borde bar-
nen leka mer utomhus? Är det bra a�  spela 
mer än en timme då och då? Hur ny� igt är 
det a�  leva med mobilen nära dygnet runt?
På sidan 27 intervjuar vi forskaren Elza Dun-
kels som tycker a�  vuxna ska oroa sig mindre 
och istället rusta barnen så a�  de använder 
nätet sunt, och med kritiska ögon. ”Lär di�  
barn a�  hantera internet så som du lär barnet
a�  hantera livet.”  E�  bra råd, och a�  även 
vuxna har en läxa a�  lära när det gäller inter-
netanvändning är helt klart. Det är inte bara 
solnedgångar som delas i sociala medier, om-
dömeslösa kommentarer är tyvärr väldigt 
vanliga.

Läs vårt tema som bland annat tar upp RBU:s 
digitala läger och RBU Hallands e-sportprojekt. 
Plus  hur digitala lösningar kan underlä� a livet, 
eller få helt motsa�  eff ekt när det går fel och 
användaren glöms bort.

Välkommen till e�  ny�  nummer av Rörelse!

Margaretha Holmqvist
Redaktör

Tipsa Rörelse
Vad vill du läsa om i tidningen? 
Maila rorelse@rbu.se
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Hemsida: www.rbu.se

Rörelse finns också som webbtidning på rbu.se

Prenumeration: 294 kr (utland 399 kr)

Annonser: Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm

Tfn: 08-10 39 20
rorelse@bs-media.se

www.bs-media.se

Upplaga: 5 000 exemplar

Omslagsfoto: Christel Lind

Grafisk form: Gra� oto AB, 08-668 88 50

Tryck: Norra Skåne O� set AB

Den som tillsänder tidningen material anses medge 
digital lagring och publicering. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
insänt material. För ej beställt material, text 

och bilder, ansvaras inte. Ange källan vid använd    ning 
av material ur Rörelse.

Följ RBU och Rörelse i sociala medier. 
Du som är med på Facebook kan ”gilla” RBU där. Då 

får du nyheter från RBU och Rörelse i ditt flöde. 
RBU finns även på twitter.

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

 Vår vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 
liv för barn och unga med rörelsehinder.

Post- och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Maria Persdotter
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070-654 11 13

Kontakta redaktionen: E-post: rorelse@rbu.se

Maria har ordet

Coronasommaren – hur blev den för 
dig? Blev det som vilken sommar som 
helst eller har du varit tvungen a�  stäl-
la om hela di�  liv? Skriv till mig och be-
rä� a, maria.persdo� er@rbu.se. Jag 
vill gärna höra hur coronan påverkat 
just dig – eller inte påverkat.

För RBU blev det en annorlunda som-
mar. Våra populära sommarläger kun-

de vi inte genomföra på vanligt sä� . Istället blev det 
e�  digitalt läger som Funkibator ordnade åt oss. Jag 
har läst deltagarnas utvärdering och det är toppbetyg 
på nästan allt under lägret. Men samtidigt vet jag a�  
för många av deltagarna betyder det fysiska mötet jät-
temycket. A�  inte kunna träff as ”in real life” som dom 
säger, det är en stor brist. Dock tror jag a�  digitala 
lösningar är bä� re än ingenting, särskilt en sån här 
sommar när så många tvingats till mer isolering än 
vanligt.

I slutet av augusti skulle vi ha�  RBU-dag igen, i sam-
arbete med Thule. Planen var a�  hålla till på High 
Chaparall i Småland men av de� a blev det intet. För-
hoppningsvis kan vi helt enkelt bara skjuta upp det 
till nästa år, fast vem vet? Här och nu ser vi inget slut 
på coronaeländet och för många RBU-familjer upp-
står nya problem nu när skolorna har dragit igång 
igen. Fortfarande fi nns det inga rekommendationer 
när det gäller barn med omfa� ande funktionsned-
sä� ningar och andningsproblematik. Fortfarande 

Annorlunda sommar, 
annorlunda höst…

FO
TO

: DEN
N

Y LO
REN

TZEN

anser myndigheterna a�  barn aldrig kan tillhöra risk-
grupp just på grund av a�  de är barn.

Men barn som behöver andningshjälp i form av olika 
maskiner även i si�  friska tillstånd, de barnen tillhör 
riskgrupp. Riskgrupp när det gäller säsongsinfl uen-
sa, riskgrupp när det gäller olika virus, ja till och med 
när det gäller en helt vanlig förkylning. I våras hade 
RBU en deba� artikel publicerad i Svenska Dagbladet 
där vi krävde e�  omtag när det gäller barn med omfat-
tande fysiska funktionsnedsä� ningar. Man ska som 
förälder inte behöva dra på sig en orosanmälan till 
socialen för a�  man inte vågar skicka si�  friska barn 
med funktionsnedsä� ning till skolan. Myndigheterna 
måste en gång för alla slå fast a�  även barn kan till-
höra riskgrupp. Som förälder måste man kunna få 
ersä� ning för a�  man stannar hemma med si�  friska 
barn med funktionsnedsä� ning. Idag är det inte möj-
ligt. Skolan måste acceptera a�  barnet är hemma och 
erbjuda hemundervisning i någon form. Vi vet inte 
hur långvarigt det blir med coronan, därför är det helt 
centralt a�  det blir ordning när det gäller riskgrupps-
bedömningarna.

Jag önskar dig en bra start på hösten trots allt. Även 
om mycket fortsä� er a�  vara väldigt annorlunda.

Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se
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Våra hjärtan 
klappar för dig.
Personlig assistans kan inte vänta. 
Den behövs genom hela livet och vi 
vet vad som krävs för att du ska leva 
det liv du vill leva. www.noass.se

När jag och min fru fick en son  
med svår funktionsnedsättning 
började jakten på en bra assistans. 
Hör min berättelse om varför jag 
startade NOA Personlig Assistans 
mitt i krisen på www.noass.se.

Jerry Håkansson, VD 
NOA Personlig Assistans
”

Under 2019 firade vi 50 år i branschen. Nu rullar vi 
vidare→→ Vi gör cirka 200 fordonsanpassningar per år 
och vi har skapat en kunskapsbas som garanterar 
hög kvalitet på utförda arbeten. Låt oss hjälpa dig!

1969–2019

www.anpassarna.se        Tel: 0225-28 69 00        Besöksadress: Kraftgatan 8, Hedemora
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Bröderna Fabian och Alfred deltar  
i RBU Hallands e-sportprojekt.  
Syftet med projektet är att stimulera 
till aktivitet och gemenskap.  
Satsningen är också ett exempel  
på nya arbetsformer som får medlem-
marna att trivas. FOTO: CHRISTEL LIND

tema: Digitalisering

Digitala läger, e-sportprojekt och teknologi  
som både kan hjälpa och stjälpa …  
Den digitala utvecklingen går snabbt  
och i coronapandemins spår  
ställs krav på att vi människor  
hänger med. 
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Lek och 
allvar 
i en digital 
värld

De digitala satsningarna duggar tätt  
och präglar även rBu:s arbete. 
I halländska Torup spelar tioårige 
Fabian onlinespel med lillebror 
Alfred vid sin sida. Bröderna är med 
i rBu Hallands e-sportprojekt som 
visar att  spel kan vara mer än passivt 
titt ande på en skärm. Deltagarna 
trivs och vid högskolan i Halmstad är 
forskarna nyfi kna på hur projektet 
ska utveckla sig.

I sommar genomförde rBu centralt 
för första gången ett  digitalt läger. 
Så fi ck det bli när de fysiska lägren 
ställdes in på grund av pandemin. 
Nya okända marker som visade sig 
fungera över förväntan.

Häng med i den digitala världen!
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tema: Digitalisering

Spelglädje  i Torup

Fabian berättar att spelandet  
gör att han har kompisar över hela 
landet som han pratar med. 
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 När Rörelse ringer upp Fabian 
håller han på och bakar chok-
ladbollar. Men en stund har han 
tid att berätta om hur det är att 
vara med i RBU Hallands 

e-sportprojekt. Han tycker att en bra grej är 
att spelandet gör att han har ”kompisar över 
hela landet som jag pratar med.” Lillebror 
 Alfred, sju år, gillar också att spela. Bröderna 
brukar hålla ihop för det mesta men inte alltid.

– Ibland är det skönt att spela själv också, 
säger Fabian diplomatiskt innan han lämnar 
över telefonen till mamma Ida Andersson. 
Hon tycker som så många andra föräldrar 
spontant att sönerna ibland ägnar för mycket 

tid åt spelande och för lite tid åt lek utomhus. 
Men, tillägger hon:

– Det beror på sammanhang och innehåll  
i spelandet. 

Under sommaren har bröderna följt de flesta 
av projektets olika spelträffar som fungerar 
genom en inloggning i en gemensam ”RBU- 
kanal”  där deltagarna kan prata och umgås 
utan att träffas fysiskt. Ida Andersson ser 
RBU:s e-sportprojekt som en träffpunkt och 
något att samlas kring.

–Fabian har en spastisk cp-skada och har 
därför inte samma fysiska ork som andra 
barn i hans ålder. Men via spelet är han vilken 
kille som helst och det är värdefullt. » 

Spelglädje  i Torup

Bröderna Fabian och Alfred spelar tillsammans. 
”Men ibland kör jag själv” säger Fabian.

text Margaretha Holmqvist  foto Christel Lind

Spel är bra men… Ida Andersson anser att det blir 
för mycket av det goda ibland. 
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» Ida berättar att hon ibland hör hur Fabian  
berättar om sin diagnos för sina medspelare. 
”Jag har en cp-skada” eller ”nu ska jag ta min 
medicin.” 

– Det blir som det ska vara, något naturligt,  
säger hon.

Hos RBU Halland konstaterar Maria Norrman 
att det gäller att ”vara en organisation i tiden 
och det är för barnen vi finns till. Det går inte att 
köra på i gamla hjulspår.” Från hösten 2018 har 

man kört e-spelsträffar och satsningen som 
sker i samarbete med ABF är nu ett Arvsfonds-
projekt.

Slentrianbilden är att spel passiviserar använ-
daren. Men rätt utformat är e-sport mycket mer 
än att” bara att sitta på rumpan,” framhåller hon. 
Till fördelarna hör att deltagarna får ett socialt 
nätverk och utvecklar olika färdigheter.

– Erfarenheten säger att det för många barn 
och ungdomar i RBU inte är funktionsnedsätt-

»Erfarenheten säger att det för många barn och ungdomar i RBU inte är funktionsned
sättningen som är det jobbiga. Det man saknar är det sociala sammanhanget. «

tema: Digitalisering

EN SKÖN DAG UTOMHUS. 
 I trädgården är det mysigt att  
bara vara. Ida Andersson  
och sönerna Fabian och Alfred  
bor i halländska Torup.
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Ett spännande projekt! Det 
tycker Charlotte ”Lottie” Ols-
son som är docent i Idrotts-
fysiologi vid Högskolan i 
Halmstad. Hon forskar om 
träningsfysiologi och om hur 
träning påverkar kroppen i 
olika situationer. 

E-sport beskrivs ofta som 
passiviserande, något som 
gör en människa mindre aktiv.  

– I RBU Hallands projekt 
har man vänt på det och visar 
hur det kan bli ett sätt att öka 
den fysiska aktiviteten och 
bryta isolering. Barnen kan 
träffas och inspirera varand ra 
med e-sport som gemensam 
aktivitet. Det är väldigt in-
tressant, säger hon.

ningen som är det jobbiga. Det man saknar är 
det sociala sammanhanget. Här kan man delta 
på sina egna villkor, fortsätter hon.

Agneta Tuberues som arbetar i projektet ser 
det som helt nödvändigt att organisation som 
RBU hittar arbetsformer och aktiviteter som 
passar dagens barn och unga. 

– Föreningslivet är inte vad det var för 30 år 
sedan. Vi måste hitta nya vägar och vi har 
många idéer. Allt blir så mycket roligare med 
många och aktiva medlemmar.

RBU Halland gör även en satsning på knatte-e 
kul, med sagor och sånger för de allra minsta 
inom RBU över hela landet.

»Erfarenheten säger att det för många barn och ungdomar i RBU inte är funktionsned
sättningen som är det jobbiga. Det man saknar är det sociala sammanhanget. «

Charlotte Olsson, docent i idrotts - 
fysiologi.  FOTO: PRIVAT

Forskaren:

E-sport kan öka aktivitet

Då är detta gruppen för er! Vi träffas fyra gånger under 
hösten och sjunger, fikar, pysslar, lär oss av varandra 
och andra. Fokus ligger på att få utrymme för känslor, 
tankar och frågor. Självklart är syskon varmt välkomna. 
OBS! Begränsat antal platser.

Kontakt och anmälan Christina Sjöqvist, 
0500-47 65 61, christina.sjoqvist@svenskakyrkan.se 
Anmälan senast den 18 september.

VILL NI TRÄFFA ANDRA FAMILJER 
DÄR DET FINNS BARN MELLAN 0-3 ÅR 
SOM HAR FUNKTIONSVARIATION?

TILLSAMMANS
BLIR VI MER
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 Det finns 2000 registrerade Fab 
Lab i världen, fyra i Sverige 
och ett av dem alltså  vid Hög-
skolan i  Halmstad. 

– Labbet är en dynamisk 
miljö. Det här är ingen lekstuga för ingen-
jörer utan en samverkansarena där olika 
discipliner kan mötas. Vi för en samhälls-
dialog,  säger Martin  Bergman som är de-
signer, ingenjör och labchef.

Som designer vet Martin Bergman hur 
behov skiljer sig mellan människor och 
hur teknik kan behöva individanpassas. 
Han intresserar sig för hur personer med 
funktionsnedsättningar ska få de lösning-
ar som passar just dem. 

–   Inte minst hos barn och ungdomars 
som använder olika hjälpmedel finns en 
önskan att ”sticka ut” på ett positivt sätt 
och känna sig uppskattade. 

Labbet har bland annat ett samarbete 
med en rullstolstillverkare för att möta 
användarnas individuella behov.

–   Genom prototyper kan vi få till model-
ler som är mer individanpassade och som 
användarna kan känna är gjorda för deras 
behov  och önskemål.

Studenter vid Fab Lab har också engage-
rat sig i den lokala samhällsutvecklingen, 
till exempel framtiden för området kring 
Nissan. Förra året skapade man ett ”fönster 
mot Halmstad” med skyltdockor som exakta 

Fab Lab  – här föds kreativa idéer
På Fab Lab  vid Högskolan i Halmstad 
möts människor från olika discipliner 
och organisationer för att förverkliga 
sina idéer. FOTO: HÖGSKOLAN HALMSTAD

tema: Digitalisering

Teknik som individanpassas för användaren  
intresserar forskare i Halmstad. Hos Fab Lab  
stimuleras uppfinnarlusten.

modeller av Halmstadsbor. Syftet var att visa 
en kontrast mot de skeva kropps ideal som 
vi annars möter ute i samhället. 

I våras ställde högskolan om till digital 
undervisning på grund av  coronapande-
min. Då fick Fab lab möjlighet att visa hur 
tekniken kan bidra till att möta hälso- och 

sjukvårdens behov av skyddsmaterial, 
som att skriva ut skyddsvisir i labbets 3 
D-skrivare.

–  Vi kunde visa vad vi kan göra tillsam-
mans, med samlad kraft, säger Martin 
Bergman.

Margaretha holMqvist

Martin Bergman ser ett stort behov av individ-
anpassad teknik. FOTO: HÖGSKOLAN HALMSTAD
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tema: Livet i krisen

 Digitalisering och 
teknik ska öppna 
dörrar och förenkla 
livet. Men i värs ta 
fall blir det tvärtom.

–Jag är intresserad av  hur till-
gängliga olika produkter är 
och av användarupplevelser av 
design. Teknikutvecklingen 
måste ha användaren i fokus, 
snygg design räcker inte. Tek-
nologi ska lösa problem, inte 
lägga hinder, säger Josefin 
Kristensen i Herrljunga.

Efter 15 år som tågvärd sadla-
de hon om och började studera 
informationsteknologi vid hög-
skolan i Skövde. I sitt examens-
arbete har hon studerat hur 
unga vuxna med funktionsned-
sättningar och deras föräldrar 
upplever teknologi och 
hjälpmedels teknologi. Hon 
menar att tillgänglig teknologi 
är bra för alla. Specialanpassa-
de produkter är ofta väldigt 
dyra. Det finns många exempel 
på hur produkter som utveck-
las för personer med funk-
tionsnedsättningar blir uni-
versella, och hjälper alla. 

Men det stannar inte vid pro-
duktutveckling. Tillgänglighet 
handlar även om attityder och 
kunskap, och där ser Josefin 
Kristensen åtskilliga hinder, 
inte minst i skolans värld.

I examensarbetet pekar hon 
på att skolan inte alltid är in-

Tillgänglig teknik för  alla
Nej, det räcker inte med häftiga 
prylar och snygg formgivning.  
Josefin Kristensen vill göra teknik 
och design tillgänglig för alla. 

tema: Digitalisering

inte in så många svar som hon 
hoppats på. Men en hel del gick 
ändå att få fram.

–  Unga vuxna med funktions-
nedsättningar tycker att de 
kan antvända teknologin som 
alla andra. Deras föräldrar ser 
mer att deras barn har olika 
användarproblem, kanske ser 

FRÅN TÅG TILL DESIGN. Den före detta tågvärden Josefin Kristensen siktar  
nu på att bli ux-designer. Ux står för user experience,  användarupplevelse. 
Ux-design syftar till att förbättra användarnas upplevelse av en tjänst eller 
produkt.  FOTO: PHOTOART FRIDASDESIGN, FRIDA L JOHANSWSON

tresserad av hur teknik och 
olika hjälpmedel kan underlät-
ta arbetet för elever med funk-
tionsnedsättningar.  

–Många av de intervjuade 
upplever problem i skolan. Det 
handlar om bristande kun-
skap och intresse hos persona-
len. Visst, det finns ”guldkorn” 
men då också kanske i ett spe-
ciellt ämne. Det övergripande 
intresset saknas ofta, konsta-
terar hon.

I examensarbetet använder 
Josefin Kristensen ordet exklu-
dering, men under vår intervju 
understryker hon att det sna-
rare handlar om diskrimine-
ring.

–   Mycket läggs på föräldrarna 
när det gäller att hitta lösning-
ar. Eleverna hindras från att 
visa vad de kan, det har jag 
själv sett vid observationer i ett 
klassrum. Skolorna sviker 
eleverna. Det är väldigt allvar-
ligt eftersom konsekvenserna 
följer med in i vuxenlivet, med 
svårigheter att få jobb och att 
man blir ensam, säger Josefin 
Kristensen, som  har en ton-
årsdotter med funktionsned-
sättningar.

Josefin Kristensen genom-
förde enkätundersökningen 
under våren, då pandemin 
stängde ned stora delar av 
samhället. Det ställde till pro-
blem i arbetet och hon fick  

mer begränsningar och ergo-
nomiska problem. 

Utvecklingen under pande-
min riktar ljuset på digitalise-
ringens betydelse. Plötsligt är 
det många som mer eller min-
dre tvingas att stanna hemma 
och hålla kontakten med om-
världen digitalt. En ny verklig-
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Tillgänglig teknik för  alla
 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

ASSISTENT
MED ASSISTENT

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Mitt liv är lite annorlunda då jag föddes med en CP-skada. 
Jag har ändå alltid velat leva ett så normalt liv som möjligt, 
utmana mig själv och uppnå mina mål som alla andra.
Efter högskolan var målet att få ett jobb. Jag hörde att det 
var svårt och extra svårt om man har en funktionsvariaton.

Efter månader av sökande fick jag möjlighet att praktisera 
på Kamgarn Daglig verksamhet som administrativ assistent 
vilket senare ledde till jobb. Jag är väldigt tacksam att få vara 
en del av verksamheten och träffa underbara människor varje 
dag. Jag har lärt mig mycket om bemötande och känner mig 
accepterad av alla. Anställningen har gett mig chansen att 
växa som person och känna mig som en del av samhället.

Tack vare att jag kan jobba den mängden timmar jag orkar 
på grund av skadan, kan jag träna på fritiden. Min favorit-
gren är Racerunning! En sport där man springer med hjälp av 
en trehjuling utan pedaler. Träningen ger mig chans att öka 
pulsen samtidigt som belastningen på kroppen är skonsam. 
Den gör också att jag kan fokusera på jobbet och ta fram min 
produktiva sida, känna att jag behövs och få känna samhö-
righet. Som människa vill nog alla tillhöra något och känna 
gemenskap. // Emma

het för många, men mindre för 
den som till exempel nekats 
personlig assistans, under-
stryker Josefin Kristensen.

Hon hoppas att fler ska få 
upp ögonen för hur diskrimi-
nerande samhället kan vara 
för personer med funktions-
nedsättningar. Som att barn 
och unga kanske inte får den 
utbildning de har rätt till. 

–Mina kurskamrater och  
lärare blev väldigt berörda av 

Läs mer:  
Josefin Kristensen  
presenterar sin forskning 
på sidan 28–29

mitt arbete. Jag är nominerad 
till Skövde högskolans mång-
faldsstipendium. Det känns 
väldigt roligt, avslutar Josefin 
Kristensen.

Margaretha holMqvist
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Glada minnen och 
nya vänner
En av deltagarna på lägret var 
Lovisa Stålnacke i Järvsö. När 
Rörelse når henne är lägret 
precis över men intrycken lever 
kvar inom henne. Hon beskriver 

Alice. Hon har omfa� ande 
funktionsnedsä� ningar och 
deltog i lägret med stöd av  sina 
assistenter. Hennes mamma 
Cara Feldman var tveksam till 
hur Alice skulle kunna tillgodo-
göra sig lägret, och om hon 
skulle tycka a�  det var roligt. 
Men farhågorna kom på skam.

–Det var fi nt a�  alla kunde 
vara med utifrån sina förut-
sä� ningar, säger hon.

Emma Strand är personlig 
assistent till Alice och fanns 
vid hennes sida under lägret.

–�Vi assistenter hade också en 
hel del funderingar kring vad 
e�  digitalt läger är och hur det 
skulle fungera för Alice. Det 
var svårt a�  förstå innan, vi var 
lite rädda men framför allt ny-
fi kna.

Under våren blev en hel del 
av Alices aktiviteter inställda 
på grund av pandemin. Just 
därför blev lägret en välbehöv-
lig omväxling i vardagen.

–�Alice är en aktiv tjej och läg-
ret funkade jä� ebra för henne, 
säger Emma Strand.

margaretha holmqvist

Det blev en annorlunda sommar. De planerade rbu-lägren
ställdes in. Då föddes någonting helt ny� , e�  digitalt läger. 

lägerupplevelsen som en skön 
känsla som dröjer sig kvar. 

–Det blev e�  minne för livet. 
Jag hoppas a�  det här kommer 
a�  fortsä� a i någon form, sä-
ger hon.

Innan lägret hade hon många 
funderingar kring hur kontak-
ten med övriga deltagare skulle 
fungera. Men allt föll på plats. 
Lovisa säger a�  hon har få�  
nya vänner. Det har bildats e�  
nätverk som håller kontakten.

–�Det var jä� ekul och spän-
nande. Jag kände mig så delak-
tig och man kunde mötas öga 
mot öga, fast på skärmen. 

Innan lägret drog igång fi ck 
Lovisa och övriga deltagare en 
hemlig låda på posten. Den 
var fylld med mindre paket 
och påsar. Allt var strängt för  -
bju det a�  öppna innan läger-

Hur kul som helt med läger och att 
få trä� a andra, även om det var i 
digital form tycker Lovisa Stålnacke, 
som deltog från hemmet i Järvsö. 
FOTO: PRIVAT

start. Inte undra på a�  lådan 
skapade förväntan.

–Jag blev förstås väldigt
ny fi ken…

När det väl var dags kunde 
innehållet sedan användas 
från allt till a�  odla krasse till 
a�  göra egna klistermärken. 
Deltagarna fi ck välja bland sex 
större projekt a�  arbeta med 
under veckan. Lovisa valde a�  
göra en egen t-shirt.  Andra 
alternativ var a�  skicka in e�  
foto och sedan få en ”staty” av 
sig själv hemskickad eller a�  
skriva en egen berä� else och 
sedan få den inläst av en pro-
fessionell ljudboksinläsare.  

–Det var någonting bra, a�  
man får hem något som jag gjor-
de under lägret, säger Lovisa.

I en annan del av landet, i 
skånska Kävlinge fi nns 15-åriga 

Alice Feldman i skånska Kävlinge 
trivdes på lägret och för hennes 
assistenter blev det en ny, och annor-
lunda upplevelse. FOTO: PRIVAT

Live från en minihästfarm 
i Arizona, där lägerdeltagarna 
fick en egen guidning. 
FOTO: FUNKIBATOR
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Odla krasse, baka eller varför 
inte följa livet på en minihäst-
farm i Arizona? Med hjälp av 
över 20 olika aktivitetsledare 
från olika deltagare fanns det 
något för alla deltagare. Tan-
ken var att alla lägerdeltagare 
skulle kunna sig delaktiga och 
bli sedda, inte ”glömmas bort.”

Som arrangör fanns det hur 
många pusselbitar som helst att 
foga samman. Tekniken sköttes 
från Växjö i en miljö som kan lik-
nas med en filmstudio.

Pia Hammargren beskriver 
ett omfattande för- och efter-
arbete. Hon framhåller också 
att om någon tror att digitala 
läger inte kostar så mycket så 
har de fel. Ett digitalt läger är 
”långt ifrån en platt skärm där 
man matas med information.” 
Tvärtom, lägret byggde på del-
tagarnas aktivitet och de olika 
satsningar som gjordes under 
veckan hade många praktiska 
inslag. Lådan som varje del-
tagare fick hemskickad före 
lägret innehöll olika saker att 
pyssla och skapa med.  

–Jag tror att deltagarna kunde 
följa hur saker kan utvecklas. 
Som när man fick sätta och 
odla frön och sedan jämföra 
sina krasseodlingar!  Andra 
kanske var mer intresserade 
av robotar och de olika experi-
ment som vi gjorde. Det ska 
finnas något för alla och vi för-
sökte plocka in flera roliga ak-
tiviteter.

Minihästfarmen i Arizona hit-
tade Pia Hammargren när hon 
surfade runt på nätet. Det blev 

ett uppskattat inslag där delta-
garna kunde följa livet på gården 
på andra sidan jord klotet.

Pia Hammargren menar att 
coronapandemins konsekven-

tema: Digitalisering
Funkibator:

”En unik satsning”
–  Lägret gjorde det möjligt att testa en helt ny idé och det  
gick över förväntan, säger Pia Hammargren, ordförande  
i den ideella föreningen Funkibator i Växjö.

ser sätter fingret på behovet av 
digital kompetens och tillgång 
till rätt teknik. På något sätt be-
höver människor alltid mötas, 
och när det inte går rent fysiskt 

Pia Hammargren på Funkibator, som i samarbete med RBU arrangerade  
det digitala lägret. FOTO: PRIVAT

måste det finnas alternativ.
–  Vi människor har ett behov 

av att umgås, avslutar hon.
Margaretha holMqvist

FAKTA: FUNKIBATOR
Den ideella föreningen  
Funki bator i Växjö arbetar  
med utvecklingsfrågor inom  
området funktionsnedsättning. 
Målet är att höja livskvaliteten  
för per soner med funktions
nedsättning.
De större verksamhets  
områdena är arbetsmarknad, 
fritids aktiviteter, utbildning  
och internationella frågor. 
Läs mer på: funkibator.se
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Härligt med
tandem!

– Vi ska göra ett försök . Om det går bra 
kan det inspirera fler arrangörer och 
cykelälskande familjer att köra, säger 
Mathias Carlzon. Han och Hampus har 
fått ok för att köra sista etappen av 
Västgötaloppet. Loppet går mellan 
Ulricehamn och Borås. FOTO: PRIVAT
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 Läkarnas dom var tydlig. ”Nej han kommer aldrig 
a�  kunna gå” och ”nej, han kommer aldrig a�  
kunna åka skidor… ” När Mathias Carlzons 
yngsta barn, sonen Hampus, föddes med svåra 
funktionsnedsä� ningar ställdes mycket på ända. 

Hur skulle minstingen i en stor och spor� okig  familj kunna 
vara med i skidspåren?

–��Jag tänkte a�  på något sä�  ska vi ordna det här så a�  
det blir bra. Det gäller a�  hi� a lösningar, berä� ar han.
Mathias funderade och letade idéer i sociala medier. På 
det sä� et hi� ade han fram till andra familjer med liknan-
de önskemål. I början av förra året bildade han tillsam-
mans med sin fru och två andra familjer 7HParaAlpint. 

Idag är Hampus fem år och kan vara med på � ället och 
ute i naturen. Det som började som en idé hos pappa Ma-
thias kommer nu fl er barn och föräldrar till del.

–��Man kan säga a�  vi startade en förening för a�  lösa e�  
problem, skidåkningen, men vi har hi� at så mycket mer. 
Det känns som om ingenting är omöjligt och a�  det fi nns 
mängder av idéer, tips och kunskap som bara väntar på 
a�  någon tar tag i.

Mathias Carlzon vet a�  det han får a�  låta enkelt kan 
vara svårt för andra. Men tanken är förstås inte a�  göra 
allt själv.

–��Jag möter många som ger upp. Mi�  råd är a�  försöka 

hi� a andra intresserade och då kan sociala medier vara 
en bra kontaktväg. O� a ger det ena det andra. Alla frön 
växer inte upp men många gör det, säger Mathias som vill 
tipsa andra RBU:are om a�  göra roliga saker tillsammans.

När föreningen startade var tanken 
a�  hi� a fi nansiering till en eller kan-
ske två biskis för a�  kunna åka alpint 
i Bollebygd och Ulricehamn. Genom 
a�  kontakta olika sti� elser, Riks-
idro� sförbundet, kommuner med 
fl era växte projektet. Det blev vi inte 
bara möjlighet a�  köpa in biskis (tolv 
fi nns redan, fyra är på gång) utan även 
utbilda instruktörer i funktionell 
skidåkning. Instruktörer fi nns i Här-
ryda, Bollebygd, Ulricehamn, Norr-
köping, Gnesta och Ekerö.

Numera är det inte bara fokus på 
det alpina.

–��I vårt arbete i föreningen har vi 
stö�  på mängder av intressanta och roliga hjälpmedel. 
Vi tipsar andra idro� sföreningar om hur det går a�  möj-
liggöra till exempel orientering och frilu� sliv på e�  lite 
annorlunda sä� , avslutar han.

margaretha holmqvist

Snö och skidor … eller varför inte cykel 
på grusiga vägar? I slutet av september 
kör Mathias Carlzon och sonen Hampus
en sträcka av  Västgötaloppet.

Delar av familjen trä� ar ”vargen” Vargy i Stöten. FOTO: PRIVAT

ELDSJÄL. Mathias 
Carlzon gläds åt att 
föreningen ska intro-
ducera downhill för 
personer med funk-
tionsnedsättningar. 
Projektet finansieras 
av åtta kommuner i 
Sjuhärad, Jordbruks-
verket och EU. 

DU OCH JAG PAPPA. 
Hampus och Mathias
gillar att vara ute 
i naturen. FOTO: PRIVAT
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en nya juristen och kansli-
chefen är ett välbekant  
ansikte i RBU. Malin Tjer-
nell Prioset har en bak-
grund i förbundsstyrel-

sen och började sitt enga-
gemang i RBU när hennes 

yngste son, numera 18-årige 
Nils var liten. Nils har omfat-
tande funktionsnedsättningar 
och det var främst RBU:s in-
tressepolitiska arbete som 
gjorde att Malin kände att hon 
hamnat rätt.

– Att jobba tillsammans ger 
kraft. Många tror att alla ”har 
det så bra” i vårt land men så är 
det inte. Inom RBU vet vi att 
det behövs en ständig kamp 
för att våra barn får det stöd de 
behöver, till exempel i skolan 

RBU har fått en ny kanslichef,  
tillika förbundsjurist.   
Det är Malin Tjernell Prioset. 

Malin Tjernell Prioset ser  
fram emot att arbeta för RBU.  
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

Välkommen  Malin!
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Vilka behov du än har är våra mål alltid desamma; 
maximalt nyttjande, säkerhet och komfort i ett 
fordon av högsta kvalitet. Kontakta oss så 
tar vi fram en anpassad lösning.

SPECIALANPASSADE FORDON

Starmobility.se  I  031-57 22 90  I  info@starmobility.se
Landvetter  I  Stockholm  I  Hedemora  I  Bankeryd

fordon av högsta kvalitet. Kontakta oss så 

Kvalitet

Erfarenhet

Unika 
lösningar

Säkerhet

Vad är 
frihet för dig?
Bilen är för många en symbol för  
frihet – friheten att kunna ta sig dit 
man vill, när man vill. Men för många  
är denna friheten begränsad.

Handikappanpassning anpassar och installerar 
produkter för att alla ska kunna köra eller åka bil, 
oavsett funktionshinder.
Som kund får du inte bara unika och skräddar- 
sydda installationer utan du möter också personer med 
lång erfarenhet och stor lyhördhet inför dina behov och 
önskemål. Vi är inte nöjda förrän du är nöjd. I nära  
30 år har vi hjälpt människor till en större frihet i sina liv.

Installatörvägen 4, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-200 130
E-post: info@handikappanpassning.se
Webb: www.handikappanpassning.se

Peter Ojala,
Svenska kälk-
hockeylandslaget.

ingar saknas inte för RBU,  för-
bundets ekonomi och att  göra 
medlemskapet att raktivt för 
fl er är några av de viktigaste.

Malin Tjernell Prioset ser en 
utveckling där många utt ryck-
er sitt  samhällsengagemang 
genom klick i sociala medier. 
Men det räcker inte, det be-
hövs starka, stridbara organi-
sationer som orkar driva frå-
gor med kraft  och långsiktig-
het, menar hon. 

Under coronapandemin har 
stödpaketen till olika bran-
scher avlöst varandra och 
arbetslösheten stiger. Hur det 
påverkar samhällsekonomin 
kan vi än så länge bara sia om, 
men att  resurserna till den ge-
mensamma välfärden krym-
per är något som oroar Malin 
Tjernell Prioset.

– Jag är orolig för pandemins 
konsekvenser på lång sikt, och 
vad det kommer att  innebära 

för välfärden och samhället 
som helhet.

Hon börjar sitt  nya arbete i 
en märklig tid då många arbe-
tar på distans och de fl esta ak-
tiviteter är inställda eller sker 
digitalt. Att  tekniken för det 
mesta fungerar väl, framhävs 
som ett  plus, ett  annat är att  
mötena blir mer eff ektiva. 
Men Malin ser också nackde-
lar. Hon saknar det personliga 
mötet som inga videomöten 
riktigt kan ersätt a. Samtalen 
blir korthuggna, och viktiga 
kommentarer och inlägg ris-
kerar att  glömmas eller läggas 
åt sidan.  De spontana samta-
len och refl ektionerna vid kaf-
feapparaten uteblir.

–Det är verkligen tråkiga ti-
der med corona och att  inte 
kunna träff as på det sätt  som 
vi brukar och för våra barn 
och unga innebär det inställda 
aktiviteter. Jag längtar till en 
tid där vi kan träff as, arbeta 
och umgås, som vanligt säger 
Malin Tjernell Prioset som re-
dan har fullt upp på sitt  nya 
arbete. På skrivbordet väntar 
bland annat en diger lunta, 
den LSS-utredning som eft er 
många om och men skickades 
ut på remiss. Att  skriva ett  
vasst remissvar är något hon 
ser fram emot.

I och med att  Malin Tjernell 
Prioset blir anställd hos RBU 
lämnar hon uppdraget i för-
bundsstyrelsen.

– Det är olika roller att  vara 
anställd och förtroendevald, 
och de rollerna ska inte blan-
das. Men jag hoppas att  erfa-
renheten från förbundsstyrel-
sen ändå ska komma till nytt a, 
säger hon avslutningsvis.

Margaretha holMqvist

Välkommen  Malin!
eller med personlig assistans, 
konstaterar hon.

Malin har en lång meritlista 
som advokat. Hon har alltid 
trivts i yrket och har egentli-
gen aldrig önskat byta spår. 
Men ibland tar livet en ny 
vändning. När möjligheten att  
arbeta för RBU öppnade sig 
kändes det helt rätt . Utman-

»  Att  jobba tillsammans 
ger kraft . Många tror att  
alla ’har det så bra’ i vårt 
land men så är det inte. 
Inom RBU vet vi att  det 
behövs en ständig kamp 
för att  våra barn får det 
stöd de behöver, till ex-
empel i skolan eller med 
personlig assistans.«
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et var platt  och lätt ill-
gängligt, inga trap-
por. Och lätt  att  ta 
sig ned till stran-
den.
Det var inte det 

enda skälet, men en bidragande 
orsak till att  Furuboda ungdoms-
gård, numera Furuboda folkhög-
skola, anordnade sitt  första sol-
skensläger i början av 1960-talet. 
De första var en grupp ungdomar 
från Helsingborg, som kanske för 
första gången kom hemifrån för 
en sommarvecka med jämnåriga.

Det som började i liten skala 
med några lägerveckor, är idag 
Sveriges största folkhögskola för 
personer med funktionsnedsätt -

Furuboda:

Jubileet får vänta
Det skulle bli ett jubileumsår med full aktivitet – solskensläger, musikläger 
och Lekens dag på Furuboda den här sommaren. Pandemin kom emellan 
och det är tyst på den tillgängliga sandstranden vid Hanöbukten. 

Det började med läger 
och ungdomsgård. Genom 
åren har Furuboda breddat 
sin verksamhet och är en 
av Kristianstads största
arbetsgivare. 
FOTO: KERSTIN WEYLER

ningar och med två fi lialer, i Kris-
tianstad och i Malmö.

Furuboda ligger i knappt en ki-
lometer från Hanöbukten, i Yng-
sjö, strax söder om Åhus i Kristi-
anstads kommun.

Från att  ha varit en ungdomsgård
med framför allt sommaraktivi-
teter, startades i en liten omfatt -
ning också utbildning för framför 
allt unga med funktionsnedsätt -
ning. Fram till 1994 anordnades 
folkhögskolekurser här som en 
underavdelning till Önnestads 
folkhögskola. Från 1994 är det en 
egen folkhögskola och från mitt en
av 2000-talet med verksamhet 
också i Kristianstad och Malmö. 

Till föreningen Furuboda nu-
mera också ett  assistansföretag. 

– Det hade inte varit möjligt att  
starta en skola av det här slaget 
idag, fi nansieringen är alltför sår-
bar konstaterar Jenny Anderberg, 
rektor och verksamhetsledare.

Det är den senaste tioårsperio-
den som verksamheten går nätt  
och jämnt ihop. 

Statsbidrag från Specialpedago-
giska skolmyndigheten och Folk-
bildningsrådet, utgör grunden 
för skolans fi nansiering. Men för 
att  gå runt behövs också gåvor 
och donationer. 

–Du anar inte hur mycket tid 
som går åt till insamlingsarbete, 
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Furuboda:

Jubileet får vänta

En ödslig strand det märkliga 
året 2020. Furuboda skulle ha firat 
60 år med buller och bång, men 
det får vänta. FOTO: KERSTIN WEYLER

säger Jenny Anderberg med en 
suck. En arbetstid hon gärna 
skulle vilja satsa på skolans och 
de övriga verksamheternas ut-
veckling.

Hennes mål är att  tillförsäkra 
verksamheten en långsiktig fi -
nansiering. Att  de studerande på 
skolan ska behandlas lika oavsett  
varifrån man kommer. En del 
kommuner stödjer sina invånare 
när de studerar på skolan, andra 
inte. Många gånger får också för-
äldrar rycka in för att  stött a un-
der studietiden. En bristande lik-
värdighet.

Tillsammans med övriga folk-

Rektor Jenny Anderberg på Furuboda 
får ägna en hel del tid åt insamlings-
arbete för att få skolans ekonomi att 
gå ihop. FOTO: KERSTIN WEYLER

högskolor som erbjuder under-
visning för studerande med funk-
tionsnedsätt ningar, kämpar Furu-
boda för att  ”få stöd eft er behov”.

–  Det handlar om solidaritet, 
säger Jenny Anderberg. De som 
behöver mer ska också få mer.

Furuboda folkhögskola är en av 
Kristianstads kommuns största 
arbetsgivare.

–  Jag tror att  kommunen är 
stolt över oss.

Men Jenny Anderberg säger det 
med en viss suck, för stoltheten 
kostar inte kommunen särskilt 
mycket. Ett  föreningsbidrag på 
12 000 kronor om året ungefär. 

Ett  exempel är upprustningen 
av skolans inomhusbassäng. 

När en ideell förening i en an-
nan del av kommunen fi ck stöd, 
sju miljoner, för att  upprusta sitt  
bad, vände sig skolan till kommu-
nen med samma önskan – ett  par 
miljoner till upprustningen och 
ett  årligt drift sbidrag, eft ersom 
badet också är öppet för allmän-
heten ett  par gånger i veckan. 
Dessutom har alla tillgång till Fu-
rubodas gångstigar ned till havet 
och stranden som är anpassad till 
rullstolar och barnvagnar.

Men Furubodas förfrågan ham-
nade i en politisk limbo. Opposi-
tionen ville stött a, kultur- och fri-

tidsnämnden sa nej, och en stor 
proteströrelse utbröt. Manifesta-
tioner och namninsamlingar. 
Nu hoppas Jenny Anderberg på 
en fortsatt  dialog – men frågan är 
fortfarande infekterad. Det om-
byggda och kommunstött a utom-
husbadet i norra delen av kom-
munen har dock öppnat lagom 
till sommaren.

Nu dras dock upp planer för att  
bredda verksamheten, med tan-
ken att  erbjuda utbildningar som 
eleverna sedan kan arbeta med 
eft er tiden på skolan. Till exem-
pel på det hunddagis som plane-
ras och inom trädgårdsodling där 
skolans stora växthus kommer 
väl till pass. 

Det handlar om vad eleverna 
kan göra eft er sina år på Furu-
boda. Eft er tre självständiga år 
kan det vara lätt  att  hamna i sam-
ma hjulspår som tidigare.

–  Vi försöker hitt a projekt som 
upprätt håller gemenskapen från 
skolan, för att  bryta isoleringen, 
som till exempel återträff ar, säger
Jenny Anderberg.

Men att  fi ra sina 60 år, ska sko-
lan göra – jubileet skjuts bara upp 
ett  år. Då återvänder förhopp-
ningsvis leken, musiken, mötena 
och solskenet till Hanöbukten.

Kerstin WeYler 

Kommentar från 
Kristianstads kommun
– Furuboda betyder mycket för 
Kristianstads kommun, både 
dess verksamhet och som 
arbets givare, säger kommun-
styrelsens ordförande Pierre 
Månsson, Liberalerna. Men han 
betonar samtidigt att  det aldrig 
har varit en kommunal verk-
samhet som därför kan få kom-
munala bidrag. 

– Att  man gör en jämförelse 
med det andra badet, är natur-
ligt, men det är en helt annan 
sak, menar Månsson.

FAKTA: 
FURUBODA
Föreningen Furuboda 
med drygt 1 500 med
lemmar driver folk
högskoleverksamhet 
i Furuboda, Malmö 
och Kristianstad, och 
assistansföretaget 
Furuboda Assistans. 
2019 omsatte verk
samheten drygt 93 
miljoner kronor. 2019 
var 246 personer 
anställda.
Grundare till den ide
ella föreningen Furu
boda var Ernst och 
Ella Skoog. Kursgår
den invigdes andra 
advent 1960, det för
sta solskenslägret 
anordnades 1964 och 
de första folkhög
skolekurserna starta
de 1967. 1994 blev 
Furuboda en själv
ständig folkhögskola, 
2001 startade Furu
boda kompetens
center och 2005 Furu
boda Assistans. 
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Noterat

Arbetet mot mobbning 
och kränkande behand-
ling inkluderar inte 
eleverna. Det anser mer  
än hälften av de barn 
och unga som deltog i 
Friends årliga rapport.

I januari i år blev 

Barnkonventionen 
svensk lag. I den står det 
bland annat att barn har 
rätt att göra sin röst 
hörd i alla frågor som 
rör dem. Men 65 pro-
cent av de tillfrågade i 
årskurs 6–9 anser att de 

delvis, sällan eller aldrig 
får möjlighet att vara 
delaktiga i skolans 
trygghetsarbete, enligt 
rapporten.

– Trygghetsarbetet är  
i allra högsta grad en  
fråga som rör barn, säger 
Maria Loodberg, sak-
kunnig på Friends.

Det händer att barn och 
unga inte får ta del av 
det som faktiskt görs för 
att säkra deras trygghet. 
Informationen kanske 
stannar hos skolans per-
sonal.

Under våren har orga-
nisationen också gjort 
en undersökning som 
visar att användandet av 
digitala plattformar och 
sociala medier har ökat 
det senaste halvåret. 
Drygt 10 000 unga i åld-
rarna 9–19 år deltog och 
16 procent upplever 
även att kränkningarna 
på dessa plattformar 
har ökat under pande-
min.

Medaljörer i Para-SM 
Pontus Stålfors till höger på bilden tog 
brons på 100 och 200 meter i racerunning 
vid Para SM i friidrott i  Uppsala nyligen. 
Jerry Björk tog silver på 100 meter och guld 
på 200 meter. Båda tävlar för RBU Västerås.

Studiebidrag att söka
Vill du delta i en kort kurs om hur det är 
att ha en funktionsnedsättning?  Då kan du 
få bidrag från Specialpedagogiska skol-
myndigheten, SPSM. Både personen som 
har en funktionsnedsättning och anhörig 
kan ansöka om bidraget. Varje år deltar 
över 4 000 personer i en sådan kurs.

Mer information om bidraget hittar ni på 
myndighetens webbplats: spsm.se

Svårt för barn med  
autism att få stöd
Endast hälften av föräldrarna till elever 
med autism upplevde att deras barn fick 
bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin 
diagnos. Ändrade förutsättningar till följd 
av coronapandemin riskerar att ytterligare 
försämra situationen för elever med au-
tism. Skolan behöver bli bättre på att hjäl-
pa de cirka 700 elever i Örebro län som har 
autism, det skriver Autism- och Asperger-
förbundets skolexpert Agneta Söder i en 
insändare i Karlskoga Tidning.

Elever får inte göra sin röst hörd

En brukare vid ett LSS-boende i 
Mariestads kommun upptäckte att 
det blivit fel i medicineringen. En-
ligt ett klagomål från brukarens 
föräldrar till Ivo, inspektionen för 
vård och omsorg, ska brukaren ha 
uppmärksammat personalen om 
misstaget. Informationen fördes 
aldrig vidare till sjuksköterska. Se-
nare under dagen ringde brukaren 
föräldrarna som fick vägleda sjuk-

sköterskan om gällande dosering.
Enligt Mariestads Tidning skri-

ver brukarens förälder i sin anmä-
lan att brukaren har ångest och 
mår dåligt efter incidenten. Ivo har 
svarat att det är kommunens an-
svar att reda ut klagomålet, enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd. Därmed avslutar Ivo 
ärendet.

Maria Loodberg,  
sakkunnig på Friends. 
FOTO: FRIENDS

Felmedicinering vid LSS-boende 
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Det var 20 år sedan sist men nu 
finns en ny bok om Skogsmulle. Den 
klassiska berättelsen har modernise-
rats i både text och bild, och tillsam-
mans med sina vänner Sten och 
Anna ger sig Skogsmulle ut på även-
tyr i skogen.

– Trots att det är 63 år sedan Skogs-
mulle skapades så är han mer aktuell 
än någonsin. De värden Skogsmulle 
står för är tidlösa. Men hur han ser ut 
och hur han pratar har inte varit lika 
tidlöst. Skogsmulle behövde helt en-
kelt ett nytt utseende och språk, och 
nya berättelser, säger Lisa Larsson, 
verksamhetschef på Friluftsfrämjan-
det, i ett pressmeddelande.

I boken varvas pysseluppgifter med 
kunskap. Illustrationerna är gjorda 
av Lars Bällsten. och Katarina Olden-

burg har skrivit manus. Boken är en 
del i Friluftsfrämjandets nysatsning 
på Skogsmulleverksamheten. Målet 
är att Skogsmulle ska möta ännu fler 
barn de kommande årtiondena.

OM SKOGSMULLE
Skogsmulle, barnens 
vän i naturen, skapades 
1957 av Gösta Frohm, som 
då var friluftsdirektör hos 
Friluftsfrämjandet. Mulle 
har många specialiteter, 
som att han städar i natu
ren med hjälp av sin svans. 
Syftet är att ge barn känsla för naturen 
och ett stort engagemang i natur och 
miljöfrågor. Verksamheten riktar sig till 
barn som är 4–6 år gamla.

Bistånd: Ny guide  
ska motverka  
diskriminering
Coronapendemin drabbar värl-
den över personer med funk-
tionsnedsättning extra hårt. Ut-
gångsläget med utbredd fattig-
dom, diskriminering och bris-
tande tillgänglighet leder bland 
annat till sämre tillgång till häl-
sovård och färre stödinsatser. 
Risken är nu stor att personer med funk-
tionsnedsättningar glöms eller prioriteras 
bort, det menar funktionshinderrörelsens 
biståndsorgan MyRight.
För att uppmuntra till ett aktivt föränd-
ringsarbete presenterar MyRight guiden  
8 steg för förändring. Det är en guide kring 
inkludering av personer med funktions-
nedsättning i bistånd och globalt utveck-
lingssamarbete. I materialet finns tips om 
metoder som ökar inkluderingen.
Läs mer om biståndsarbete på  
myright.se

Skogsmulle möter nya läsare
Visst går det bra att läsa om och i naturen. FOTO: DANIEL OHLSSON/ FRILUFTSFRÄMJANDET
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Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Din trygghet i centrum!

Adena Personlig Assistans

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.
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Med hemförsäkring Hemextra från UNIK-försäkring 
kan 10 timmar juridisk hjälp ingå.

Åke blev medlem i CP- 
föreningen i början på 
1960-talet då familjens 

son Ola föddes med en CP-ska-
da. Genast började Åke att en-
gagera sig i föreningen. Hans 
ledstjärna var alltid att våra barn 
och ungdomar har precis sam-
ma rättigheter som andra barn 
har. Åke tvekade aldrig att ta 
kontakt med de högsta beslut-
ande politikerna för att få igen-
om det han tyckte var rätt. 

Som ordförande i Göteborg 
drev han frågor om skola, habi-
litering och hjälpmedel med 
lyckat resultat. Han blev snart 

RBU:s tidigare ordförande Åke Martinsson har avlidit i en ålder av nära 91 år.  
Ann-Louise Petersson minns en föregångare som alltid kämpade för alla barns lika värde. 

MINNESORD ÅKE MARTINSSON

förbundsordförande för RBU 
och fortsatte där sin kamp 
med alla barns lika värde. Åke 
gick alltid till de högsta politi-
kerna även här och tröttnade 
aldrig på att driva sina frågor. 
Detta gjorde han alltid med 
glimt i ögat. 1976 arbetade Åke 
fram en ny symbol för fören-
ingen tillsammans med en av 
våra medlemmar i Göteborg. 
Den symbolen har vi än i dag 
alla föreningar samt förbundet.  

Ågrenska stiftelsen blev på 
senare år hans hjärtebarn. Då 
var han ordförande i HCK (idag 

HSO) och träffade många läka-
re på Östra Barnsjukhuset, där 
fanns en Barnfond och Anders 
Olausson, som sedermera blev 
VD för Ågrenska. År 1989 åter-
invigdes Ågrenska med pompa 
och stått. Kungen och drott-
ningen kom och de har därefter 
varit där flera gånger för att in-
viga nya byggnader. Jag tror att 
alla idag vet hur viktig Ågren-
ska har varit för att lyfta fram 
våra barns behov. HM Drott-
ning Silvia är idag Ågrenskas 
beskyddare. Åke har också mot -
tagit förtjänsttecken för sitt ar-
bete med Ågrenska. Ofta firade 
Åkes familj sina högtidsdagar, 
som vi alla var inbjudna till, där. 

På sin lediga tid och på som-
rarna åkte alltid familjen ut till 
deras älskade Dyrön. Där kopp-
lade Åke av från föreningslivet, 
fiskade makrill och hade 
många hummertinor som 
skulle läggas ut vid hummer-
premiären. Vår GBG:s förening 
var inbjuden med alla med-
lemmar, det blev många rull-
stolar på färjan över och väl-
digt spännande för alla oss för-
äldrar, detta var sent 1970-tal. 
Poängpromenad och roliga le-
kar och fika och lunch intogs i 

den lilla skolan på ön. Många 
härliga minnen har Åke givit 
oss alla.

Åke uppmuntrade alltid oss 
föräldrar att kämpa på, ge ald-
rig upp: ”Det är bara vi föräld-
rar som vet hur det är att få ett 
barn med funktionshinder så 
stå på er. Ring och stör våra po-
litiker, det är vi som har valt 
dom och de är satta att utföra 
det som vi behöver för att klara 
vårt dagliga liv.” Vi har under 
många år träffats regelbundet 
då vi har suttit i samma styrel-
ser i olika sammanhang. Åke 
var en unik person som under 
hela sitt verksamma liv fram 
till nu verkat för att vi som är 
yngre föräldrar ska få ett bra 
liv med våra barn.

Vi är många som kommer att 
sakna hans kluriga blick, hans 
härliga skratt och varma kra-
mar. Åke kommer alltid ha en 
särskild plats i mitt och många 
andra familjers hjärta. Våra 
tankar går till dottern Pia Fors-
ström med familj, barnbarn 
och barnbarnsbarn.

ann-louise Petersson
Ordförande i Änggårdstiftelsen 
 i Göteborg, medlem i RBU

Åke Martinsson  kämpade alltid för barnens bästa. FOTO: HEJA OLIKA/FÖRÄLDRAKRAFT
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Forskaren Elza Dunkels
hjälper föräldrar att hantera 
sin ängslan kring barnens 
internetanvändning. 

Skärmtid, porr och mobbning. Oron kring barn och 
internet är utbredd. Elza Dunkels, prisbelönt pedago-
gikforskare vid Umeå universitet, har under många år 
mött  bekymrade föräldrar. 

–Oron har inte avtagit så mycket som jag hade trott . 
Diskussionen kretsar kring skärmtid, nätkränkningar 
och sexuell exploatering, säger Elza Dunkels. 

Skälet handlar i hög grad om media. När en ny app eller 
ett  nytt  spel presenteras sker det oft a med rubriker som 
i sig skapar panik eller som säger sig spegla en panik 
som fi nns. 

– Föräldrar är en sårbar grupp, vi vill våra barns bästa 
och stressas av det vi läser. Det gör oss mott agliga för 
alarmistiska budskap framförda på ett  försåtligt sätt .

När det gäller frågan om skärmtid gäller det att  defi -
niera vad man menar, säger Elza Dunkels. Begreppet 
rymmer allt ifrån att  ha kontakt med vänner och att  lära 
sig saker till övergrepp och stöld. 

– Hur många skärmtimmar ett  barn har säger ingen-
ting om hur hen mår. Det fi nns inga vetenskapliga be-
lägg för att  skärmtid i sig skulle vara negativt. 

Bemöt barnet utifrån det du ser, säger hon. Märker du 
att  ditt  barn blir helt nipprig av att  spela ett  visst spel el-
ler arg och ledsen av att  bemötas med hårda ord – fatt a 
dina beslut på grundval av det.

När det kommer till frågan om porr är Elza Dunkels 

tydlig: det fi nns inga fi lter som är helt säkra. Även om 
alla kan enas om vissa saker, som att  förskolebarn inte 
bör utsätt as för pornografi , är synen på ”olämpligt inne-
håll” så skift ande att  inget fi lter blir helt tätt . 

– Tänk bort det digitala. Lär ditt  barn att  hantera inter-
net så som du lär barnet att  hantera livet. När de ham-
nar vid en dator som inte har fi lter kommer de ändå veta 
hur de ska agera. Jag tror alla vuxna har det i sig om man 
bara lyckas tänka bort att  det här är något speciellt.

Kring de alarmistiska bilderna av internet fi nns undan-
tag. Dit hör barn med funktionsnedsätt ning och andra 
marginaliserade grupper där digitaliseringen fått  många 
positiva eff ekter. Hela hjälpmedelssidan, möjligheten till
anpassad utbildning, att  få en platt form där man möter 
andra i samma situation… listan över framsteg är lång.

Men det fi nns också risk att  oron ökar, konstaterar Elza 
Dunkels. Man uppfatt ar oft a barn med särskilda behov 
som sårbarare än andra. Sexologisk forskning visar att  
tonåringar på gruppboende kan få svårt att  få dejta online 
för att  det uppfatt as som farligare för dem än för andra. 

–Den stora risken när det gäller internet och barn med 
särskilda behov är att  man blir överbeskyddande. För 
att  skydda sitt  barn väntar man i det längsta med att  in-
troducera internet. Det är lätt  att  förstå men gör barnet 
dåligt rustat. 

Kristina linDh
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 Examensarbetet foku
serar specifikt på 
teknologi och hur 
personer med fysisk 
funktionsnedsätt

ning kan ta del av den, med eller 
utan hjälpmedelsteknologier. 
Teknologi är en stor del av våra 
dagliga liv, samtidigt som flera 
viktiga samhällsfunktioner digi
taliseras. 

Teknologi har potentialen att 
förenkla livet för människor oav
sett funktionsnedsättning men 
all teknologi är inte anpassad för 
alla människor. Det finns många 
digitala produkter, tjänster och 
service som har en snygg och till
talande design men som gör att 
människor känner frustration 
och irritation när de använder 
dem. När teknik skapar den sor
tens känslor gör den att män
niskor till slut undviker att an
vända dem. 

Teknologin skapar alltså stora 
möjligheter men kan skapa ut
anförskap för personer som inte  
kan använda den på grund av att 
man har en funktionsnedsätt
ning. För att personer med en 
funktionsnedsättning ska kunna 
använda teknologi fullt ut (som 

dator, platta eller mobil) så kan de 
behöva komplettera den med 
hjälpmedelsteknologi. Hjälpmed
elsteknologi kan vara olika teknis
ka hjälpmedel så som ögonstyr
ning, inbyggda appar eller anpas
sad datamus eller tangentbord. 

Det finns flera problem som rör 
den teknologiska utvecklingen i 
världen idag, där utvecklingen av 
hjälpmedelsteknologi är ett stort 
och eftersatt problemområde. 
Den teknologiska utvecklingens 
snabba framfart har gjort att 
samhället har släppt kontrollen 
av utvecklingen till att ligga helt 
och hållet på industrin. 

Det finns stort behov av tekno
logi som är enkel att använda. 
Produktutveckling och design 
som är utformad för personer 
med funktionsnedsättningar 
blir därför ofta universella efter 
hand. Ändå är det något som in
dustrin bortser från, vilket blir 
en förlust för hela samhället. 
Globalt har bara tio procent av 
alla personer som har en funk
tionsnedsättning, och som behö
ver hjälpmedelsteknologi, också 
tillgång till det. Såväl globalt som 
inom Sverige har lagstiftningen 
inte heller hängt med i teknolo

gins utveckling. Det är delvis 
därför som människor med fy
siska funktionsnedsättningar 
riskerar att bli exkluderade när 
nya produkter och tjänster ut
vecklas. Det beror på att indu
strin kan skapa otillgängliga pro
dukter och tjänster om det inte 
finns lagar som reglerar dem. 

Resultatet av mitt arbete visade 
att det finns problem både på en 
lägre och en högre nivå kring hur 
unga vuxna och deras föräldrar 
upplever teknologi och hjälpme
delsteknologi. På en lägre nivå 
kom det fram att unga vuxna och 
föräldrar har olika syn på hur väl 
teknologi och hjälpmedelstek
nologi fungerar. Unga vuxna var 
generellt mer positiva än vad 
föräldrar var. Föräldrar ser mer 
till kontexten av sitt barns 
tekno logianvändning. Barn  är 
vana vid hur den fungerar i den 
egna situationen och därför 
tycker de att det fungerar till
fredställande. De negativa upple
velser som unga vuxna hade 
kunde i de flesta fall härledas till 
att de hade en större fysisk funk
tionsnedsättning som gjorde att 
de behövde mer fysisk hjälp av 
assistenter, vilket gjorde deras an
vändning av teknologi begränsad. 

Forskning pågår 

Teknologi som hinder 
och möjlighet
Samhället digitaliseras och teknik kan förenkla livet. 
Men fel utformad riskerar den att bli ett hinder för 
unga vuxna med funktionsnedsättning.

Josefin Kristensen har nyligen 
avslutat sitt kandidatexamens
arbete inom Informations
teknologi och User Experience 
Design, vid Högskolan i Skövde. 
Hon intervjuas även i detta 
nummers tema.
FOTO: PHOTOART FRIDASDESIGN,  
FRIDA L JOHANSSON
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Trots att  unga vuxna var mer 
positiva observerades ändå fl era 
problem när de använde tekno
logi och hjälpmedelsteknologi. 
En oväntad slutsats var att  det 
visade sig fi nnas stora problem 
inom hållbar utveckling i sam
hället idag. Problemen börjar 
redan i grundskolan där man 
inte ger tillräckligt stöd att  ta del 
av teknologi till personer med 
fysisk funktionsnedsätt ning.
Resultatet visade att  fl era ur sko
lans personal varken har kun
skap om eller viljan att  lära sig 
teknologi eller hjälpmedelstek
nologi. Det fi nns stora skillnader 
i om skolans personal nytt jar 
den teknologi eller hjälpmedel

steknologi som redan fi nns på 
plats. Problemet når även upp på 
en högre nivå, där myndigheter 
systematiskt undviker att  föra 
statistik över hur det går för elev
er med funktionsnedsätt ningar. 
Det är ytt erst allvarligt eft ersom 
man redan på ett  tidigt stadium 
begränsar möjligheten för per
soner med funktionsnedsätt 
ning att  hantera och utvecklas i 
sin teknologianvändning. Dett a 
kan ge långtgående konsekven
ser som att  man senare i livet 
inte kan leva ett  självständigt liv, 
inte nå en högre utbildning eller 
ett  välbetalt jobb. 

För att  visa problemens ytt erli

gare komplexitet så kan man se 
på andra samhälleliga stöd för 
personer med funktionsnedsätt 
ningar som systematiskt urhol
kas, så som rätt en till personlig 
assistans. När rätt en till assis
tans begränsas så blir det svåra
re för en person med fysisk funk
tionsnedsätt ning att  klara av allt 
som rör det vardagliga livet med 
teknologianvändning, skola eller 
jobb, fritidsaktiviteter och um
gänge med andra. Problemet kan 
liknas vid en systematisk exklu
dering och diskriminering av 
personer med funktionsnedsätt 
nings möjlighet att  använda tek
nologi och hjälpmedelsteknologi.

JOSEFIN KRISTENSEN 

»Problemen börjar 
redan i grundskolan 
där man inte ger 
tillräckligt stöd att 
ta del av teknologi 
till personer med 
fysisk funktionsned
sättning.«
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Corona: Frågor och svar i krisens spår
Coronapandemin ställer mycket på sin spets, förändrar vår vardag och skapar ovisshet.  
Här har vi ställt samman goda råd till barn och vuxna.

 Barn påverkas av allt prat och all rap-
portering om coronaviruset, men 
kanske i ännu högre grad av hur 
vuxna i deras närhet hanterar sa-
ken. Förskolor och skolor kanske in-

för nya rutiner för att förbygga smittspridning. 
Det kan leda till att barnen på allvar tror att det 
har hänt eller kommer att hända något farligt. 
Kom ihåg att barn är olika. En del kommer inte 
att påverkas alls, andra barn kan tolka allt prat 
om corona, alla nya rutiner och diskussioner 
vuxna emellan som tecken på fara.

Ta dig tid att lyssna ordentligt
Var tillgänglig när du ska prata med barn om 
coronaviruset. Se till att du har gott om tid och 
kan lyssna på vad barnet har att säga dig. Välj en 
tidpunkt när ni vanligen brukar prata med var-
andra, till exempel vid middagsbordet eller vid 
läggdags, och när du själv känner dig lugn.

Utgå från barnets frågor
När du ska prata med barn om coronaviruset är 
det viktigt att du utgår från barnets frågor. Ge 
dem inte överflödig vuxeninformation och onö-
diga detaljer, svara istället på det de faktiskt 
undrar över. Barn behöver samtidigt få veta att 
vuxna arbetar med att göra saker och ting bätt-
re och att barnen kan lita på vuxenvärlden. Det 
förtroendet byggs upp genom att vara ärlig, men 
samtidigt inte skrämma barnet genom att ge 
mer information än vad han eller hon är mogen 
för eller frågar efter.

Barn i förskoleåldern behöver ofta hjälp från 
vuxna för att sätta ord på sina tankar och funde-
ringar. Det är viktigt att vuxna försöker fånga 
upp om barn på något sätt reagerar med oro, till 
exempel på en ändrad rutin. Yngre barn reagerar 
mer på vad vuxna gör och vad som händer än på 

Råd till föräldrar och  
andra vuxna

vad som sägs och yngre barn kanske inte heller 
på samma sätt tar del av nyhetsrapportering.

När du ska prata med barn i skolåldern kan 
du utgå från att de redan har ganska mycket in-
formation, eftersom barn i skolåldern tar del av 
nyhetsrapportering och sociala medier. Det är 
då extra viktigt att du utgår från vad barnet vet 
om saken. Många barn i den här åldern är in-
tresserade av konkreta fakta och hur saker 
fungerar.

Generellt brukar barn komma med en fråga 
för att sedan behöva tänka ett tag och sedan 
återkomma med en ny fundering. Tänk på att 
barn ofta tar in skrämmande saker i små por-
tioner.

Håll dig endast till fakta
Försök att svara så sakligt som möjligt på bar-
nets frågor och anpassa ditt språk till barnets 
ålder. Följ Folkmyndighetens råd. Det är också 
bra att ge barn information om nya rutiner och 
förklara varför ni gör så nu. Berätta till exempel 
att det finns vuxna i Sverige som jobbar med att 
ge råd om hur vi ska göra för att hantera corona-
viruset så klokt som möjligt. De flesta som blir 
smittade blir milt sjuka, men det finns 
människor som blir svårt sjuka eller till och 
med dör. De tillhör så kallade riskgrupper. 

Behåll lugnet och sprid hopp
Som vuxen är det viktigt att behålla lugnet. När 
vuxnas eget orossystem drar igång så kan det 
påverka barnet mycket mer än det barnet fak-
tiskt vet om saken. Det är viktigt att du som vux-
en fortsätter att vara källkritisk och litar på den 
information som Folkhälsomyndigheten ger om 
aktuellt läge och förhållningssätt.
Källa: Rädda Barnen

Fyra bra tips  
till dig  

som är barn
1. Prata med en bra vuxen
Berätta hur du känner och 
vad du tänker. Fråga om du 
undrar något. Du kan också 
höra av dig till organisatio
ner som Bris och Rädda Bar
nen. Där svarar vuxna perso
ner på barns frågor och fun
deringar.
2. Gör vanliga saker
Om du känner dig orolig är 
det bra att försöka göra sånt 
som du mår bra och känner 
dig lugn av. Försök att inte 
vara ensam, utan var med 
någon du känner dig trygg 
och har det bra med. 
3. Välj bort
Det är inte lätt att undvika in
formation om coronaviruset 
men om du märker att du 
blir orolig, försök då att låta 
bli att se eller lyssna på ny
heterna. Om någon pratar 
om sånt som gör dig rädd gå 
därifrån eller be hen sluta. 
Du kan själv välja vad du vill 
lyssna på.

4.  Tänk på att många  
jobbar för att stoppa  
spridningen

Det är en stor nyhet för att 
det är något ovanligt som 
har hänt men det är också 
för att det påverkar alla så 
mycket och att det är så 
många i samhället som  
jobbar för att hitta en lös
ning. Det kan vara skönt  
att veta att många experter 
arbetar för att stoppa smitt
spridningen och för att  
utveckla vaccin. / Källa: Bris

4
Hur kan vuxna möta barns orooch funderingar kring corona?  
Det viktigaste är att själv vara lugn och hålla sig till fakta.
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Corona:Frågor och svar i krisens spår

•  Barnrättsorganisationen Bris:
bris.se svarar på telefon, chat och mail

•  Rädda Barnen 
raddabarnen.se

•  Folkhälsomyndigheten
folkhalsomyndigheten.se

•  Samlad information och riktlinjer
finns även på krisinformation.se

Här finns mer information
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 Fråga juristen

Fri juridisk rådgivning för  
medlemmar i RBU. 
Kontakta RBU:s jurist  
tisdagar och onsdagar  
kl 9.00 – 12.00.
Du kan också ställa frågor  
via  e-post: 
fragajuristen@rbu.se

Skollagen: Undantag vid 
betygssättning 

FO
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Finns det någon undantagsbestämmelse vid betygssättningen  
för elever med funktionsnedsättning? Svaret är ja. 

mycket särskilt stöd skolan 
ger. 

Meningen är att skapa lika 
förutsättningar för elever 
med funktionsnedsättning 
och som inte annars haft  
någon möjlighet att nå ett 
visst betyg. Bestämmelsen 
kan däremot inte användas 
för att ge en elev som har 
bristfälliga kunskaper i all-
mänhet ett godkänt betyg.  

Bestämmelsen ska använ-
das om det inte räcker med 
särskilt stöd för att eleven 
ska nå en viss del av kunskaps-
kraven. Om svårigheten kun-
de ha avhjälpts genom särskilt 
stöd ska den inte användas. 

Det är betygssättande lära-
re som avgör om undantags-
bestämmelsen ska användas. 
Bedömningen görs av läraren 
utifrån varje enskild elev. Lä-
raren bedömer om förutsätt-

Källor: Skolverket, skollagen 
(2010:800); se 10 kap 21 § skol
lagen, 11 kap 23 a § skollagen,  
12 kap 21 § skollagen, 13 kap  
21 b § skollagen, 15 kap 26 § 
skoll agen, 18 kap 25 § skollagen,  
20 kap 38 § skollagen, 21 kap 
20 a § skollagen.

 I skollagen finns en un-
dantagsbestämmelse 
som ger läraren möjlig-
het att vid betygssätt-

ning bortse från enstaka  
delar av de kunskapskrav 
som eleven ska ha uppnått. 
Men för det krävs särskilda 
skäl.  Med särskilda skäl  
avses funktionsnedsättning 
eller andra liknande person-
liga förhållanden. Det ska 
vara skäl som inte är av till-
fällig natur och som utgör ett 
direkt hinder för att eleven 
ska kunna nå ett visst kun-
skapskrav.

För att läraren ska kunna 
använda undantagsbestäm-
melsen så måste funktions-
nedsättningen vara beståen-
de. Men det krävs inte att 
eleven har en diagnos. 

Vidare så ska de delar av 
kunskapskraven där eleven 
inte har visat sitt kunnande 
vara enstaka delar av kun-
skapskraven. Det är läraren 
som bedömer vad det kan 
röra sig om. 

Slutligen ska funktionsned-
sättningen vara ett direkt 
hinder för eleven att lära sig 
det som beskrivs i den del av 
kunskapskraven som eleven 
har svårt att nå. I bestämmel-
sen avser ”direkt hinder” att 
det ska vara omöjligt för elev-
en att nå kunskapskravet oav-
sett i vilka former och hur 

ningarna är uppfyllda men 
kan behöva samråda med  
exempelvis rektor, special-
lärare, psykolog, läkare eller 
annan specialist.

Eleven ska ha möjlighet att 
nå alla betygssteg även om 
undantagsbestämmelsen 
har använts.  

Det finns vissa skillnader 
hur undantagsbestämmel-
sen används beroende på 
skolform: I grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan kan 
en elevs utvecklingsstörning 
inte räknas som särskilda 
skäl. Utvecklingsstörningen 
kan däremot beaktas om det 
finns synnerliga skäl. I gym-
nasieskolan får man inte  
använda undantagsbestäm-
melsen på kunskapskraven 
som rör säkerhet eller som 
rör lagar, förordningar eller 
myndigheters föreskrifter.  

Det går inte att se att lära-
ren använt undantagsbestäm-
melsen vid betygssättningen. 
Det står ingenting om det i 
betyget.   

Malin tjernell Prioset

» Meningen är att skapa 
lika förutsättningar för 
elever med funktions-
nedsättning och som 
inte annars haft någon 
möjlighet att nå ett visst 
betyg. Bestämmelsen 
kan däremot inte an-
vändas för att ge en elev 
som har bristfälliga 
kunskaper i allmänhet 
ett godkänt betyg. « 

Malin Tjernell är   jurist och  
kanslichef på RBU.
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– ett viktigt stöd för dig som förälder!

Missa inte!

Skolan är ett viktigt område för RBU. 
Våra barn och ungdomar får inte alltid 
den goda utbildning de har rätt till enligt
lag. Krav och förväntningar kan vara för 
lågt ställda eller så kommer rätt stöd 
och hjälpmedel inte på plats. När skolan 
brister missar eleven chansen att lära 
sig och visa vad den kan.

RBU:s webbplats enlektionomskolan.se
möter de  frågor och tankar som du som 
förälder funderar över. 

– Vilka skolformer fi nns? 
– Vad kan vi kräva av skolan? 
– Vilket stöd kan mitt barn få?

Besök enlektionomskolan.se

enlektionomskolan.se

Rörelse 4-20.indd   33Rörelse 4-20.indd   33 2020-08-27   17:222020-08-27   17:22

https://enlektionomskolan.se/
https://enlektionomskolan.se/
https://enlektionomskolan.se/


34 RÖRELSE 4  2020

2020
Kalendarium

@
FS-direkt
FS-direkt är en snabb och enkel  
kommunikationsväg till förbunds-
styrelsen. Via FS-direkt kan med-
lemmar och RBU-föreningar lämna 
förslag till förbundsstyrelsen för  
beredning och beslut.

E-post: fs-direkt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08677 73 00

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Malin Tjernell Prioset
Kanslichef och  
förbundsjurist
Telefon 076947 75 76
malin.tjernell@rbu.se

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse  
(frilans)
Telefon: 070654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
Telefon: 070934 91 78  
daniella.as@rbu.se 

Njut av hösten och håll koll! 
På rbu.se kan du läsa mer om 
vad som händer i RBU under 
den närmaste tiden. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

25 september Förbundsstyrelsen sammanträder 

6 november Förbundsstyrelsen sammanträder

14 – 15 november Extra kongress  preliminärt 

3 december Internationella funktionshinderdagen 

6 december Förbundsstyrelsen sammanträder 

Hösten 2020
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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

Skulle du vilja …
… ha en vardag som är mer än den är idag? 

… skapa nya kontakter och träffa nya vänner 
 att umgås med? 

… laga god mat tillsammans med andra? 

… åka på utflykter och ha ett extra tv-rum
    att hänga i? 

… ha någon att träna tillsammans med eller 
 bara ha någon att ta en promenad med?

Som kund hos oss på Din Förlängda Arm 
erbjuds du mer än bara assistans. Vi erbjud-
er dig en möjlighet att leva som andra. 

Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ 
assistans utan också för att skapa mer-    
värden i din vardag.

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Med personlig assistans kan du också ha det så här

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

Vi är assistansbolaget där alla får vara sig själva

Lika olika och olika lika
För oss är assistans mer än ”goda levnadsvillkor”.

Vi pratar hellre livskvalitet, självbestämmanderätt,
bekvämlighet och varför inte lite guldkant på tillvaron.

Vi på Sanda Assistans vill leva upp till ordet TILLSAMMANS och 
vi vill göra det på riktigt. Vi tror att vi tillsammans kan göra så att 
just du får livskvalité, bekvämlighet och lite guldkant på tillvaron.

Tror du på oss, tror vi på oss TILLSAMMANS.

Är du nyfiken på oss som assistansbolag?
Läs mer om oss på www.sandaassistans.se
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POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se

Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE
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