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En kram av pappa innan  
operationen. Gosedjuret 

får också vara med. 

Foto: Morten Krogvold
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Strålkastaren på skolan
För alltför många barn och unga med medfödda hjärtfel blir mö-
tet med skolan en stor mur av kompakt oförståelse, eller omed-
vetenhet. För många hjärtebarn bidrar detta till att problemen 
blir just dolda under många år av skoltiden. Andra lär sig tidigt 
att det inte tjänar något till att försöka förklara sina svårigheter. 
I detta specialnummer av Hjärtebarnet sätter vi strålkastaren på 
mötet med skolan. Du kommer att möta aktuell forskning och 
inblickar från familjers och ungas skolupplevelser.

Vi vet från mångårig forskning att för många elever med 
hjärtfel så följer också andra svårigheter med t.ex. att äta, 
koncentration, sömn, motorik, känslighet för kyla och värme, 
trötthet som kan komma närsomhelst, att hinna med i klass-
kamraters tempo, men också med alltför långvariga stillasittande 
aktiviteter. Tröttande behandlingar och att inte veta från en dag 
till en annan hur de kommer att må gör dessutom att skolupple-
velserna blir olika många andras. Tyvärr riskerar många av dessa 
dolda förhållanden också missförstås och feltolkas av skolan. 
Kunskapsbehovet är stort.

För ca en fjärdedel av barn med medfödda hjärtfel finns en 
problematik kring sociala, kognitiva, och kommunikativa aspek-
ter av skolvardagen och upp till fyrtio procent uppvisar också 
svårigheter kring grov- och finmotorik. Från den stora amerikan-
ska forskningssammanställningen (American Heart Association, 
2012) framkommer tydligt att en av de viktigaste faktorerna för 
att hjälpa elever med hjärtproblematik är att synliggöra olika 
försvårande hinder i skolvardagen och ha löpande avstämningar 

under hela skolgången med stöd från olika professioner för att 
överbrygga dessa.

Få hjärtebarn i Sverige har dock lyckan att möta ett sådant 
stöd under sin skoltid. Även om forskning har visat att lärare 
ofta är positiva till att inkludera elever med olika funktionsva-
riationer (Linton, 2015), så finns det en stor variation mellan 
skolor, men också mellan t.ex. äldre och yngre lärare. Linton 
fann att äldre lärare i 
högre grad fokuserade 
det medicinska, medan 
de som gått lärarut-
bildning efter år 2001 
var mer inriktade på 
inkludering och att an-
passa skolmiljön efter 
elevernas individuella 
förutsättningar.

Alla barn har dock rätt till det stöd de behöver och för en 
lärandemiljö som är anpassad efter olika medicinska såväl som 
olika sociala hinder. För att nå dithän behöver all skolpersonal 
ges kunskaper och fortbildning om aktuella diagnoser och hur 
funktionsnedsättningen påverkar skolvardagen. Dolda förhållan-
den behöver synliggöras. Forskningen visar att bland de viktigas-
te framgångsfaktorerna för dessa elever är att för det första att 
eleven tillsammans med sina vårdnadshavare blir själva nyckel-
informanterna för skolans insatser. Alltför ofta planeras skol-
dagarna utan dem. För det andra behöver alla som arbetar med 
barnet/ungdomen ha tillgång till dokumentation kring elevens 
lärandesituation som också regelbundet stäms av och utvärderas. 
Här finns ett stort och viktigt arbete för Hjärtebarnsfonden och 
dess medlemmar att tillsammans med skolans personal synliggöra 
och verka för att skapa den bästa tänkbara lärandemiljö.

Utan forskning och ny kunskap kommer inget att förändras. 
Medicinska studier som följer hjärtebarn behöver kompletteras 
med fler vårdvetenskapliga och specialpedagogiska. Det är hög 
tid att kasta ljus över den viktiga skoltiden och hur den kan för-
bättras för barn och unga med hjärtfel.
 
 

 

Daniel Sundberg, skolforskare vid  
Linnéuniversitetet och hjärtebarnspappa  
till Hedda 12 år.
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”INGEN SKA LIDA AV  
ETT MEDFÖTT HJÄRTFEL”

Så lyder Hjärtebarnsfondens nya vision. Visionen är en pusselbit i en större satsning  
med syfte att öka kunskap och kännedom om medfödda hjärtfel bland beslutsfattare,  

makthavare och allmänheten i stort. Men också för att öka medlemsnyttan  
och stärka banden internt inom verksamheten.

Sedan Förbundskongressen 2015 har ett 
omfattande arbete pågått internt för att 
modernisera en redan väl fungerande verk-
samhet för att ännu bättre möta medlem-
marnas önskemål, men också öka kunskap 
och kännedom om ”våra” frågor hos en 
bredare allmänhet.

När styrelsen fick i uppdrag att se över 
namnfrågan såg man också möjligheten till 
att vända på flera andra stenar för att ut-
veckla och förbättra. Förslagen togs sedan, 
efter en remissrunda till Hjärtebarnsförening-
arna, upp till omröstning och beslut på För-
bundskongressen i våras. Resultatet blev att 
Hjärtebarnsförbundet bytte namn till Hjärte-
barnsfonden samt att den tidigare logotypen 
ersattes med en ny. Även Hjärtebarnsfören-
ingarna fick nya namn och heter numera 
Hjärtebarnsfonden med lokalt tillägg enligt 
tidigare nomenklatur; Hjärtebarnsfonden 
Norr, Hjärtebarnsfonden Kronoberg etc.

Men det är inte hela historien. Styrelsen 
och varumärkesgruppen har, efter input från 
medlemmarna, arbetat fram en ny varumär-
kesplattform som beskriver Hjärtebarns-

fondens vision, mission och kärnvärden. Vi 
förnyar även vår grafiska profil och samlar 
denna i en grafisk manual. Som om det inte 
vore nog kommer även en ny hemsida att 
lanseras under hösten som bättre stämmer 
överens med Hjärtebarnsfondens nya profil 
som en aktiv och kunnig medlemsorganisa-

tion med det bästa för hjärtebarnen och 
deras närstående i fokus. Samtliga Hjärte-
barnsföreningar kommer också att få ett så 
kallat kommunikationskit för att, när till-
fälle ges, på ett enkelt och proffsigt sätt sy-
nas och sprida kunskap och kännedom om 
medfödda hjärtfel på det lokala planet.

HJÄRTFEL ÄR DEN VANLIGASTE medfödda missbildningen. Varje år får 1000 
familjer i Sverige beskedet att deras nyfödda barn har fel på sitt hjärta. Det kan röra 
sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själv till livshotande situationer 
som kräver omedelbar operation. I dag lever fler än 40 000 personer med medfött 
hjärtfel, varav närmare hälften är under 18 år.

Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, partipolitiskt och religiöst oberoende 
intresse organisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen 
och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa 
livssituation.

Hjärtebarnsfonden samlar drygt 6000 medlemmar i 12 Hjärtebarnsföreningar lokalt 
förankrade över hela Sverige. En trettonde förening är nationellt verksam och sam-
lar vuxna med medfött hjärtfel, GUCH, (Grown up with Congenial Heart Disease) 
Det är Sveriges enda patientförening för denna grupp. 

Skolans okunskap drabbar  
elever med hjärtfel
Nu efter sommarlovet sitter närmare 15 000 elever med hjärtfel  
bänkade i klassrum runt om i Sverige, från förskolan till sista året på 
gymnasiet. Antalet motsvarar mer än 600 helklasser eller ungefär  
20 stycken medelstora skolor, enbart med barn och ungdomar som 
sedan födseln har fel på sina hjärtan.

En påtagligt stor grupp unga individer som 
i skolvardagen ofta varken får det stöd eller 
bemötande de har rätt till.

Orsaken är okunskap och mytbildning. 
Vem har sagt att hjärtebarn ska sitta stilla? 
Vem har påstått att ett medfött hjärtfel be-

tyder att man inte behöver vara med på 
gympan? Vem hävdar att ett trasigt hjärta 
inte också kan medföra andra funktionsned-
sättningar, både fysiska som psykiska?

Visst finns det lyckliga undantag där lä-
rare och skolledning uppmärksammar 
hjärtebarnen på skolan och anpassar under-
visning och andra aktiviteter med hänsyn till 
deras speciella behov. Det behövs så lite för 
att vända okunskapen till hjärtebarnens 
fördel.

Hjärtebarnsfonden finns mitt i skolan. Vi 
har så gott som dagligen samtal med skol-
myndigheter, lärare och föräldrar till hjärte-
barn. Vi vet att det går att göra mycket mer 
för de elever som haft oturen att drabbas av 
ett medfött hjärtfel. Men för att göra verk-
lighet av orden behövs det mer pengar till 
utbildning av lärare och annan skolpersonal.Foto: Maria Brännhult

6 | Hjärtebarnet   3 2017 Hjärtebarnet   3 2017 | 7 



Amandas strategier  
fixar skolgången
Amanda föddes med ett komplicerat hjärtfel och hjärtopererades  
fem gånger innan hon fyllt fyra år. Här får du som pedagog och lärare insikt  
i hennes funderingar kring vardagen i skolan.

TEXT Ulrika Flodin Furås  FOTO Ulf Anagrius  

Amanda Norén går andra gymnasieåret på 
Estetik & Media i Göteborg, utbildningen 
har många praktiska moment, som att filma, 
gå ut på stan och fota, eller kanske göra 
ett reklam blad. Amanda trivs, hon gillar 
att inte att jämt sitta i klassrummet och ha 
teoretiska lektioner.

”Jag har hlhs, enkammarhjärta”, säger 
hon. Amandas mamma Maria berättar att 
Amanda fick göra fyra hjärtoperationer 
under sina första månader, alltså två extra 
operationer och sen en femte när hon var 
3,5 år gammal.

När hon var två år började hon på för-
skola tillsammans med sin tvillingbror 
Anton. De har följts åt i samma klasser till 
och med nian. Amanda berättar att han 
alltid fanns någonstans i närheten. ”Han 
stod alltid upp för mig och stöttade om det 
skulle vara något, om någon lärare tycket 
att jag skulle göra något fast jag var för trött 
till exempel.”

”Amandas hjärtfel är ju vardag för 
Anton också och inget konstigt, förutom att 
han nån gång kunde uppleva det som orätt-
vist, till exempel på idrottsdagar …”, säger 
mamma Maria. ”Om klassen skulle gå en 
mil så kom jag och hämtade Amanda efter 

fem kilometer medan han fick gå hela vägen 
och sen ta buss hem. Det tyckte han var 
orättvist, men det skulle ju vara orättvist för 
hela klassen om Anton skulle slippa gå hela 
sträckan och få skjuts hem.”

När Amanda var liten var hon inte mer 
infektionskänslig än någon annan, men hon 
var hon sjuk längre tid än andra barn, när 
hon blev förkyld till exempel.

”Problemet var väl egentligen att många 
tog sina magsjuka barn till försko-
lan och då fick vi hålla Amanda 
och Anton hemma. Vi instruerade 
förskolepersonalen att ta undan 
Amanda och Anton så fort något 
barn blev magsjukt. De tog in dem 
i personalrummet eller ut på går-
den och så kom vi och hämtade 
dem.”

Amandas ork räcker inte lika 
långt som klasskamraternas och 
vännernas, men det har egentligen aldrig 
varit något problem, utan något som hon 
hittat sina egna strategier för. ”Jag kan 
hänga med på allt, men i min egen takt. Jag 
springer kanske inte omkring utan går istäl-
let. Blir jag trött sätter jag mig och vilar. Och 
jag gör inga onödiga rörelser.”

”Jag minns när du var liten hemma på 
gården och ni barn cyklade runt och tävlade. 
Då var du med och cyklade en stund, sen sa 
du att du ville vara domare. Då fick du vila. 
Men Anton ville aldrig vara domare. Han 
ville fortsätta tävla”, berättar Maria. 
Amanda och Maria berättar att det aldrig 
var någon som reflekterade över att Amanda 
gjorde sådana saker för att kunna ta det 
lugnt en stund, så vida de inte visste att 

Amanda behövde vila för hjärtfelet.
”Jag minns nog bara en gång när du var 

arg”, fortsätter Maria, ”det var när ni lekte 
en jagalek i skogen bakom huset och du 
kom hem och var jättearg för att det alltid 
var dig de fångade först för att du inte or-
kade springa lika fort som alla andra. Du 

”På mellanstadiet var det en 
rektor som visste precis vad 
Amanda orkade och inte, det 
var bara det att det var helt fel 
det rektorn trodde sig veta.”

1000-tal 1220Katedralskolan i Lund (som i dag är gymnasium) bedriver 
undervisning redan på 1000-talet. Under medeltiden var 
det domkyrkorna som drev skola, de kallades Trivialskolor, 
eleverna var pojkar som gick fyra klasser, två år i samma 
klass, så att det blev åtta års skolgång totalt. De lärde 
siglatin, logik, kristendomens grunder, räkna, läsa och 
skriva. De lärde sig också att sjunga, så att de kunde 
medverka i domkyrkans korsång.

Startas en fristående 
stadsskola i Visby. Den 
drivs dock av kyrkan.

Foto: Maria Brännhult
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1266 1600-tal
Linköpings katedralskola är 
känd från 1266, Uppsalas 
från 1291, Västerås från  
1309 och Åbos katedral -
skola öppnade 1326.

Vallonerna som kommer till Sverige 
för att arbeta i järnbruken startar 
skolor för sina barn i bruken där 
de bor. En del adelsmän startade 
skolor på sina gods för både sina 
och allmogens barn.

1500-tal
Först på 1500-talet börjar undervisning på svenska. Då inrättas lär-
domsskolor – gymnasier för blivande präster och de män ur adeln som  
förutsågs inneha ämbeten i riket. Lärdomsskolorna styrdes av en skol-
ordning från 1571 som var en del av kyrkoordningen. Här var huvud-
ämnena latin, bibel- och katekesläsning och senare även grekiska och 
hebreiska. Kyrkans makt över undervisning består formellt till 1859 då 
den statliga Överstyrelsen för skolväsendet bildas, men så sent som 
1958 har domkapitlen fortfarande sin roll som statlig tillsynsmyndighet 
för folkskolan. En lägre form av lärdomsskola är de skolor som inrättas 
för borgarklassens barn – trivialskolorna.

1649 Instiftas Skolordning för högre skolor. Enligt denna skulle 
det finnas tre olika slag av läroanstalter: trivialskolor, 
gymnasier och akademier. Trivialskolan hade fyra ettåriga 
klasser. I trivialskolan tillämpades klasslärarsystem till 
skillnad från gymnasiet, där lärarna undervisade endast 
i vissa ämnen. Gymnasiet var fyraårigt. Undervisningen i 
gymnasierna sköts av rektorer, lektorer och adjunkter.  
I trivialskolorna av rektorer, konrektorer och kolleger.

tyckte det var orättvist.”
Hjärtfelet har aldrig varit en stor sak. 

Men varje gång Amanda börjat i en ny 
skola har lärarna till en början varit lite 
överbeskyddande. ”De kan säga Men 
Amanda, du behöver inte … fast jag vet att 
jag kan och orkar. Eller så undrar de om de 

går för fort när vi är ute och går nånstans. 
Efter ett tag är inte hjärtfelet en lika stor grej 
längre, de förstår att jag orkar normalt. Fast 
egentligen är det ju fint att de frågar om jag 
orkar.”

”Samtidigt är det ju komplicerat att först 
förklara att hjärtfelet är allvarligt och sen 

säga att Amanda kan vara med på allt, om 
det inte är för kallt, varmt, blåsigt eller om 
hon ansträngt sig för mycket dagen innan”, 
säger Maria, ”Det kan vara svårt att förstå.”

Det är olika hur mycket personalen på 
förskolan och de olika skolorna velat förstå. 
”Nu, på gymnasiet vill personalen verkligen 
förstå”, Säger Maria, ”de letar info på nätet 
och de var med på skolseminariet som 
Hjärte barnsfonden ordnade i våras.”

Kanske, funderar Maria, beror deras 
engagemang på att det är en stor skola som 
är van vid att elever är olika och har olika 
behov. De andra skolor Amanda gått på har 
varit mindre. ”På mellanstadiet var det en 
rektor som visste precis vad Amanda orkade 
och inte, det var bara det att det var helt fel 
det rektorn trodde sig veta”.

Amanda säger att hon alltid har vetat 
hur mycket hon orkar. ”Jag känner det hela 
tiden. Jag vet när jag ansträngt mig och jag 
måste sätta mig och vila. Jag har känt det 
hela livet. Ibland när jag tränar och börjar 
bli trött så försöker jag att träna lite till, för 
att kunna orka mer, och sen går jag och 
vilar.”

När hon kommer hem från långa skolda-
gar äter hon mellis om hon känner att hon 
behöver det, just nu är det smoothie hon 
föredrar. ”Förra året var det en speciallä-
rare som fixade mellanmål åt mig när hon 
såg att jag var trött. Om jag hade fysiskt 
aktiva lektioner innan, som nån gång när vi 
haft teater, då gick hon och fixade en macka 
till mig.”

Amanda har aldrig tyckt att klasskompi-
sarna tyckt det varit något särskilt med att 
hon hade hjärtfel, utom en period i åttan-
nian när Amanda var väldigt smal och tje-
jerna i klassen trodde det berodde på hjärt-
felet. ”Då sa de att de också ville ha hjärtfel 
så att de också skulle vara lika smala, men 
då försökte jag förklara att hjärtfel vill de 
inta alls ha, för det för med sig så mycket 
hinder.”

Om ett år blir Amanda myndig och flyt-
tar från Barnhjärtmottagningen till Guch-
mottagningen, det vill säga mottagningen 
för vuxna födda med hjärtfel (Guch står för 
Grown up with congenital heart desease). 
Det är lite skrämmande erkänner Amanda, 
”Samtidigt kanske det är lite som en ögon-

öppnare, jag är vuxen nu och måste ta eget 
ansvar för mitt hjärtfel. Hittills har ju mam-
ma och pappa varit med och pratat om det, 
snart måste jag ordna med allt sånt själv. 
Kanske kommer jag vilja lära mig mer om 
mitt hjärtfel.”

Ju högre upp i klasserna, desto mer har 
hjärtfelet märkts av. Särskilt när Amanda 
började på högstadiet. Då började hon sova 
en stund på eftermiddagen när hon kom 
hem. På gymnasiet är det också långa 
schema lagda dagar. Inklusive uppgifter där 
eleverna ska gå ut på stan och ta tio bilder 
till exempel. ”Sådana uppgifter kan ta lite 
väl mycket energi från mig, men då säger 
min fotolärare att jag ska ta fem bilder istäl-
let för tio”, säger Amanda, ”så jag gör 
uppgiften, jag tycker att det är viktigt att 
göra allt, men jag kanske gör det på mitt 
sätt, med mina förutsättningar.”

Hon vet inte riktigt vilket yrke hon vill 
ha senare i livet, kanske något inom media. 
”Men jag vet att jag inte vill sitta på en och 
samma plats hela dagarna, jag vill göra 
olika saker.”

Ett tag var hon inne på att jobba inom 
vården, och under tre veckor sommarjob-
bade hon på ett äldreboende. Sex timmar 
om dagen från åtta till halv tre med en 
halvtimmes lunchrast. Det visade sig vara 
slitigt. Amanda var på benen nästan hela 
tiden och kunde sällan vila, hon plockade 
fram frukost, fika och lunch, plockade sedan 
undan. Hon tog de äldre till aktiviteter som 
bingo och sedan tillbaka. ”Jag satt knappt, 
det var väldigt jobbigt”, säger Amanda.

Skolgången har funkat bra genom åren för 
Amanda, men Maria säger att det krävts 
många extra samtal och möten med skolan. 
Under alla skolåren har barnhjärtmottag-
ningens kontaktsjuksköterska också varit 
till stor hjälp, inte minst när det kommit 
till att informera om Amandas hjärtfel för 
skolpersonalen.

”Som förälder kan man ju säga att ju 

mer information man ger, desto 
bättre. I förskolan var det bara vi 
som berättade, men när Amanda 
skulle börja skolan bad vi kontakt-
sjuksköterskan följa med och berät-
ta. När Amanda skulle börja högsta-
d ie t  kom skolpersona len  t i l l 
sjukhuset där de träffade inte bara 
kontaktsjuksköterskan men även 
läkare.” Maria säger också att det är 
bäst att ge mycket information tidigt, 
och att kontaktsjuksköterskan är 
med. Det är lätt hänt att skolperso-
nalen tror att föräldrarna överdriver. 
Det är också bra om man berättar 
om sitt barns siuation på ett för-
äldra möte så att klasskamraternas 
föräldrar också får kännedom om 
barnets hjärtfel. Det är också bra att 
förklara för klasskamrater. Numera 
berättar ju Amanda själv om sitt 
hjärtfel för klasskompisarna. Men 
när barnet är yngre ligger mycket av 
ansvaret på läraren eller pedagogen. 
”Det är också viktigt att man visar 
att det inte är så stor grej egentli-
gen”, säger Amanda.

När det kommer till nationella 
prov och andra viktiga prov har 
Amanda förlängd provtid, men det 
är för att hon också har dyslexi och 
därmed rätt att sitta länge för att hinna med 
att svara på alla provfrågor. Men hjärtfelet 
gör att hon kanske inte har kraft att sitta för 
många timmar på raken. ”Det blir en svår 
situation för Amanda” säger Maria”, En 

gång i nian var det en lärare som 
förstod att du inte skulle orka göra 
hela provet på en och samma dag, 
så du fick fortsätta göra provet 
färdigt nästa dag. ”Och ibland 
kanske jag slipper göra ett prov, 
för att läraren tycker att det finns 

tillräckligt med underlag för betyget ändå”, 
säger Amanda.

Dyslexin har märkts först under de se-
nare åren, när mängden text man måste läsa 
är mer omfattande. Ibland är det också svårt 
att veta vad som är vad, om det är jobbigt 
för att det är för omfattande text, eller för 
att orken tryter av allt pluggande.

”Amanda har alltid försökt vara med på 

allting, på alla utflykter och alla frilufts-
dagar, om det så varit skridskoåkning eller 
orientering. Vi föräldrar har skjutsat henne 
till och från för att hon ska orka. Jag har 
kört många slingriga skogsvägar för att 
hämta och lämna Amanda när det varit 
orientering. Amanda har kunnat vara med, 
men hon har inte orienterat lika långt som 
sina klasskamrater och så vidare. Hon har 
alltid hittat en variant så att hon kunnat 
vara med. För henne har det funkat. Och 
både jag och Amandas pappa har jobb där 
vi kunnat flexa med arbetstiden. Det har 
varit superviktigt att vi kunnat göra så.”

”Ja, det är ju roligare för mig att vara 
med på sakerna än att stå och bara titta på. 
Man måste ju ur sin lilla bubbla tycker jag, 
komma ut och testa sig lite. Det är ju super-
tråkigt att stå bredvid och titta på när de 
andra spelar fotboll. Bättre att vara med lite 
grann.”

”Amanda har alltid försökt vara 
med på allting, på alla utflykter 
och alla frilufts dagar.”
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1686 1723 
Detta år kommer en förordning om under-
visningsplikt. Föräldrarna ålades ansvaret för 
barnens undervisning i hemmen – antingen 
genom att de själva undervisade dem eller 
såg till att någon annan gjorde det. Prästen 
skulle sedan kontrollera att barnen lärt sig 
innantilläsning och katekesen.

1700-tal

”Hjärtfel syns ju inte utanpå”
I samband medskolstarten, i augusti och september är det bråda tider på  
barnhjärtmottagningen på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna. Kontaktsjuksköterskan  
Arielle Reitberger och hennes kollegor får många frågor som rör förskolan och skolan. 

TEXT OCH FOTO Ulrika Flodin Furås 

Flera föräldrar frågar om en kontaktsjuk-
sköterska kan komma ut till skolan och 
informera skolpersonalen om deras barns 
hjärtfel. Något som Arielle och hennes kol-
legor gärna gör. Som kontaktsjuksköterska 
är hon ett extra stöd till föräldrar och hjärt-
barn, ofta de med komplicerade hjärtfel.

Det finns ingen mall att följa. Varje hjärt-
fel är unikt liksom barnens behov skiljer sig 
åt, säger Arielle. ”Vad jag däremot brukar 
göra är att fråga föräldrarna vad de vill att 
jag ska berätta om och på vilket sätt jag ska 
förmedla det på.”

Arielle tycker också det är bra om föräldrar-
na är med på informationsträffen i skolan 
eller förskolan, och att det är föräldrarna 
själva som börjar berätta. Ibland är hon 
bara med i bakgrunden för att lyssna och 
stötta, och även bekräfta att det som föräld-
rarna just förklarar stämmer, ibland har hon 
en aktivare roll och berättar mer. Hennes 

huvudfokus ligger på det medicinska och 
på hur vardagen i skolan kan under lättas.

”Inför ett sådant möte hade en familj 
gjort en presentation om sitt barn och bar-
nets hjärtfel, ett bildspel bland annat med 
bilder från intensivvården, några var ganska 
starka bilder med slangar och dränage, men 
bilderna gjorde att skolpersonalen bättre 
kunde förstå att barnet i fråga har en funk-
tionsnedsättning. Hjärtfel syns ju inte utan-
på.” Bildspelet blev mycket uppskattat 
bland skolpersonalen, som tyckte att den nu 
förstod bättre vad den lille pojken som 

skulle börja i sexårsverksamheten på 
deras skola gått igenom. Arielle 
uppmuntrar andra föräldrar att 
också göra bildspel.

I slutet på ett informationsmöte 
brukar föräldrarna gå ut en liten 
stund så att skolpersonalen får till-
fälle att ställa de frågor de inte vågar 
ställa när föräldrarna är med. Näs-
tan alltid handlar det om rädsla för 
hjärtfelet, att hjärtebarnet ska falla 
ihop och dö. De vill än engång få 
bekräftat att det inte kommer att 

ske. Vid de här tillfällena kan skolpersona-
len även fråga om hur de gjort på andra 
skolor och förskolor.

Under informationsträffarna berättar 
Arielle alltid hur viktigt det är med handhy-
gienen, många hjärtebarn med komplicera-
de hjärtfel tar också längre tid på sig för att 
bli friska. Det kan vara svårt för skolor att 

lägga om rutiner, som att alla barn ska 
tvätta händerna innan de går in i skolmat-
salen. Men alla i skolan vinner på att ha bra 
rutiner för handhygien. ”Man kan dessutom 
låta hjärtebarnet gå först in i matsalen, 
innan andra barn kladdat på bestick och 
liknande. Och man kan be skolan höra av 
sig om någon av klasskamraterna skulle bli 
sjuk under skoldagen så att man som för-
älder till barn med komplicerat hjärtfel har 
chans att hämta hem sitt barn och därmed 
undvika smitta.”

I förskolan är det vanligare att hjärtebar-
net kan få en egen resursperson, i skolan är 
det inte lika vanligt. Högre upp i åldrarna 
handlar stödet till föräldrar och barn mer 
om pedagogiska frågor som undervisnings-
sätt. ”Skolan i dag handlar mer och mer om 
att eleverna ska förberedas för högskolan 
och högskolevärldens pedagogik, det vill 
säga att eleverna själva förväntas söka rätt 
på information och själv lägga upp en plan 
för sitt skolarbete”, säger Arielle. Detta kan 
vara ett problem, en del barn och tonår-
ingar med hjärtfel har svårt med koncentra-
tionen och orken, men de har inte en diag-
nos, som till exempel adhd, som ger dem 
rätt till specialundervisning. De som arbetar 
inom sjukvården vet att hjärtbarn kan ha 
den typen av problem. Som kontaktsjukskö-
terska kan Arielle förmedla dessa insikter till 
skolpersonalen, så att de kan anpassa under-
visningen för barnet eller tonåringen.

Arielle informerar också alltid om att 

”Det är roligt att komma 
ut i skolorna och för-
skolorna och informera, 
inte minst för att få se 
barnens vardagsmiljö.”

Arielle Reitberger är 
kontaktsjuksöterska på 

Hjärtmottagningen, Astrid 
Lindgrens sjukhus. I sitt yrke 

hjälper hon ofta föräldrar 
med information om hjärtfel 

till skolor och förskolor.

Skolor för barn till mindre bemedlade startas, skolorna 
finansieras genom donationer från rika personer. Innan 
dess hade det funnits enkla skolor eller undervisning i 
hemmet. Lärare och elever (djäknar) i dessa ”skolor” gick 
så kallad sockengång – det vill säga gick runt i socknen 
och tiggde ihop pengar till skolornas drift och till lärar-
löner. Adelns barn undervisades av informatörer.

Karl XI utfärdar Kyrkolagen 
där det står att klockaren 
ska lära församlingen 
grundläggande kunskaper 
i kristendom.

1724 1726

Enligt 1724 års skolordning 
skulle lärarna vid den högre 
utbildningen inte längre 
utses av kungen utan 
utnämnas av biskoparna.

Svenska kyrkans husförhör 
lagstadgas. Under för hören 
kontrolleradas församlings-
bornas bibelkunskaper, 
läskunnighet och kunskaper 
i Luthers Lilla katekes.
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1780   
Gusatv III avskaffar sockengången. 
Det ledde till att rekryteringen 
till skolan från de lägre 
samhällsklasserna minskade under 
senare delen av 1700-talet.

1800-tal 1808Institutet för blinda och 
döv stumma startade 
och Manillaskolan för 
döv stumma och blinda 
i Stockholm startade 
ungefär samtidigt.

1807 

barn med hjärtfel, särskilt med komplice-
rade hjärtfel, snabbare blir nedkylda än 
andra barn, och att barn med hjärtfel behö-
ver extra mellanmål för att orka skoldagen.

Förflyttningar är något som kontaktsjuk-
sköterskorna också tar upp under informa-
tionsträffarna, att hjärtebarnets ork inte 
används till ”fel” saker, som att gå i trappor 
mellan lektionssalarna.”

Idrotten är ett jättestort ämne som dis-
kuteras under träffarna. ”Det kan vara svårt 
för en idrottslärare att förstå att ett barn 
som nyss sprang runt och lekte kull på skol-
gården inte orkar röra sig på idrottslektio-
nen en kvart senare.Vi kan också förklara 
att det inte är så bra för tonåringen med 
hjärtfel att ha först en idrottsdag i början av 
veckan, för att ett par dagar senare ha ett 
stort prov. Ork till bägge finns inte.”

Just idrott och idrottsdagar är ett stort 
ämne i detta sammanhang. Barn och ton-
åringar med komplicerade hjärtfel kan inte 
prestera lika mycket som sina klasskamra-
ter, undervisningen måste anpassas för 
eleven med hjärtfel och det är inte alltid det 
fungerar perfekt. I de teoretiska momenten 
kan eleven med hjärtfel prestera mycket bra, 
men om hen inte presterar på topp i de fy-
siska momenten är det svårt att få högsta 
betyg. Samtidigt som undervisningen i vissa 
fall måste anpassas efter elevens ork, måste 
Arielle och hennes kollegor pedagogiskt 
förklara att det inte är farligt att barn och 
tonåringar med hjärtfel motionerar. Det 
finns inga restriktioner för hur mycket ett 
barn eller en tonåring kan röra på sig, säger 
Arielle, ”de kan göra i stort sett vad som 
helst.” Så tillägger hon att några få diagno-
ser, som vissa arytmier, har begränsningar.

”Det är viktigt att hjärtbarnen inte däm-
pas, vill de springa i kapp på friluftsdagen 
ska de få göra det. Tröttheten kommer se-
nare. Förr sa man ju att barn med hjärtfel 
inte får anstränga sig fysiskt, ibland lever 
den föreställningen kvar. Men vi brukar 
säga att barnen och tonåringarna begränsar 
sig själva, det vill säga, de känner efter när 
de inte orkar länge.”

 Ju äldre barnet blir, desto bättre är det 
på att själv känna efter vad hen orkar eller 
inte orkar under skoldagen. På hjärtmot-
tagningen uppmuntrar de också barnen och 

ungdomarna att lära sig om sina hjärtfel, på 
så sätt blir de lättare självständiga. När man 
så småningom går på gymnasiet kan man 
berätta om sina behov för sin mentor, även 
om ett möte där föräldrarna är med också 
är på sin plats. Det är ju också under gym-
nasietiden man blir myndig. På barnhjärt-
mottagningen förbereder man tonåringarna 
för övergången, bland annat genom att i god 
tid berätta att snart är det dags för det sista 
besöket på mottagningen.

Så här på hösten kan det bli upp till tre 
besök i veckan på skolor för Arielle och 
hennes kollegor. ”Det är roligt att komma 
ut i skolorna och förskolorna och informera, 
inte minst för att få se barnens vardagsmiljö. 
Det är också kul att se hur skolpersonalen 
ställer upp mangrant på in for mations-
träffarna, inte bara lärare utan rektorer, 
fritidspersonal och andra.”  

 

Inväntar text från Peter,
därefter görs uppslaget färdigt.

ev. ytterligare notis ”Specialpedagogiska
 Skolmyndigheten” tillkommer.

Notis ”ökad stress i skolan” kommer här.
Inväntar Peters text.

Fixa

På 1800-talet flyttades husförhören till skolan 
eller sockenkyrkan samtidigt som katekesläsningen 
ifrågasattes. Husförhören upphörde på många 
håll redan på 1870-talet men dröjde kvar i en del 
församlingar långt in på 1900-talet. 

I 1807 års skolordning slås fast att den 
högre utbildningen ska gälla även andra 
än präster och blivande ämbetsmän.  
De s.k. apologistskolorna som inrättats 
för borgarklassens barn under 1700-talet 
fick en moderniserad läroplan med 
realia och moderna språk.
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Energipåsen har begränsat innehåll

– spar energin till det  
viktiga skolarbetet
Kontaktsjuksköterskan Anna Bodén beskriver ofta hjärtbarnens energireserv som det  
begränsade innehållet i en påse. Att hjälpa barnen att lägga energin på väsentliga saker är  
ett av de ämnen som tas upp när hon möter skolpersonal.

TEXT Ulrika Flodin Furås  FOTO privat 

Anna Bodén är utbildad barnsjuksköterska 
och jobbar som kontaktsjuksköterska på 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjuk-
hus i Göteborg. I sitt dagliga arbete möter 
hon ibland föräldrar som vill ha hjälp i 
kontakten med skolan där deras hjärtbarn 
går. Oftast handlar det om att för skolan 
förklara hjärtfelet som deras elev har och 
berätta hur hjärtfelet påverkar skolarbetet. 
Det är framförallt mer komplicerade hjärtfel 
Anna berättar om, som enkammarhjärtan, 
transposition och hjärtmuskelfel.

När hon träffar skolpersonal brukar hon 
beskrivande prata om ”energipåsen”, för att 
beskriva barnets samlade energi, mängden 
energi i påsen är begränsad och måste an-
vändas på det viktiga, som skolarbetet.

”Det handlar om att tillsammans hitta 
bra saker som hjälper barnet att spara på sin 
energi, som att ha dubbla uppsättningar 
skolböcker, ett exemplar i skolan och ett 
hemma av varje lärobok så att barnet slipper 
bära tunga böcker till och från skolan. Eller 
så kan det handla om att barnet kanske 
måste få hjälp med att bära matbrickan med 

skollunchen. Mindre barn kan också behöva 
hjälp med påklädning”, berättar Anna.

Hos äldre barn, säger hon, kan det mär-
kas en kognitiv trötthet när arbetsminnet 
inte får tillräckligt med energi för en hel 
skoldag. ”Men det gäller absolut inte alla 
barn som har hjärtfel. Medfött hjärtfel är ju 
en dold funktionsnedsättning, barn och 
tonåringar med hjärtfel sticker inte ut i 
mängden.”

Barn med hjärtfel är som alla andra, men 
ändå inte. Att som förälder förklara hjärt-
felet och ens barns behov kan vara svårt, 
som kontaktsjusköterska kan Anna förklara 
både behov och själva hjärtfelet på ett neu-
tralt sätt. Oftast är det föräldrarna som vill 
ha hjälp, och frågar om Anna kan komma 
ut till deras barns skola eller förskola för att 
berätta, men det händer även att det är 
skolan själv som ber om en informations-
träff.”

Anna berättar att några i skolpersonalen 
brukar vara rädda för hjärtfelet, det vill säga 
att deras elev ska sjunka ihop och dö om 
skolpersonalen gör något fel. Som sjukskö-

terska kan Anna förklara på ett sakligt sätt 
att det inte kommer att hända. Att det bara 
är mycket få diagnoser där det finns risk för 
plötslig hjärtdöd. Skulle det barn, vars hjärt-
fel Anna är i skolan för att berätta om löpa 
risk för plötslig hjärtdöd så berättar 
naturligt vis Anna om det. Efter informations-
träffarna, som brukar samla mycket skolper-
sonal, är de som varit med på träffen nöjda 
och trygga. ”Det finns också så gott som 
alltid en stor vilja att skapa bästa möjliga 
skolmiljö för hjärtebarnen”, säger Anna.

Det händer också att skolpersonal kom-
mer på besök till sjukhuset, där miljön, med 
personal i vita rockar och olika apparater 
gör att hjärtfelet blir både mer verkligt och 
lättare att förstå. ”Svensk skola är svår även 
för friska barn, så hur ska ett barn med bara 
ett halvt hjärta kunna prestera på samma 
nivå som friska?”, tänker Anna. Varför, 
undrar hon, ska en elev behöva göra tre 
olika läxor på kvällen efter skoldagen när 
energidepåerna redan är låga?

Anna säger att barn med hjärtfel ju näs-
tan alltid är barn som är normalbegåvade 

men som i vissa fall har lite spretiga begåv-
ningsprofiler. Och det är viktigt att barnen 
förstår att de inte är ”dumma” eller ”fattar 
trögt”, istället är det så att det är lärarna 
som måste hitta ett fungerande sätt att lära 
barnet.

Många barn födda med hjärtfel visar sig 
ha kognitiva problem som adhd eller add 
(det senare är koncentrationssvårigheter 
utan hyperaktivitet) men det är inte kartlagt 
om det finns ett faktiskt samband mellan 
diagnoserna. Det kan handla om att barnet 
har en låg syresättning i blodet som i sin tur 
påverkar hjärnan, eller att hjärnan påverkas 
under operation när hjärtats funktion för en 
stund ersätts med hjärt-lungmaskinen. 
Många barn med diagnosen adhd har även 
de en begränsad energipåse som de måste 
lära sig hushålla med.

”Det viktigaste är livskvalité, självförtro-
ende och barnets självbild. Skolans måste 
hjälpa barnet att gå stärkta genom skolåren 
och lära sig utifrån sin förmåga. Att känna 
att de duger, att de har kompisar och kan 
vara ’som alla andra’ i skolan”, poängterar 
Anna.

Annas erfarenhet är att de första skol-
åren brukar fungera bra och att problemen 
med inlärning oftast börjar visa sig först i 
fyran, när skolarbetet blir intensivare och 
man bland annat har nationella prov. Skol-
dagarna innebär då högre stress och under-
visningstakten gör att inte alla barn med 
hjärtfel orkar med. Då gäller det för skolan 
att vara medveten om hjärtbarnets begräns-
ning och underlätta skolarbetet. ”Det ska 
inte vara så att en elev född med hjärtfel 
plötsligt sitter med f i flera ämnen i 8:an och 
9:an som en konsekvens av bristen på åt-
gärdsprogram i tidigare årskurser.”

I förskolan handlar det mer om att för-
klara att barn med hjärtfel blir kalla fortare 
och att de kan vara infektionskänsliga.

Ibland upplever Anna skolsystemet som 
långsamt och stelbent, det kan ta lång tid, 
flera terminer, att få skolgången anpassad. 
Hennes råd till föräldrarna är, förutom att 
börja med skolfrågorna i god tid, prata med 
andra i liknande situation, för man kan få 
mycket tips och råd från andra. ”Fråga på 
sjukhuset eller använd sociala medier! Kon-
takta också en arbetsterapeut, de har ofta 

bra hjälpmedel, till exempel för att hjälpa 
barnet att komma ihåg vissa saker, eftersom 
man har sett att den här gruppen av barn 
ofta har sänkt arbetsminne.”

Bästa resultat får man när föräldrar, 
skola och barn samarbetar för att hitta bra 
lösningar. När man samtalar kring frågor 
om vilka ämnen i skolan som är viktigast 
och enas om vilka som eleven ska satsa på.

Om barnet inte trivs på skolan ska man 
överväga att byta skola. Det kan vara bra för 
barnet att få en omstart. ”Hjärtbarn vill ju 
vara som alla andra, inte vara den som går 
undan och dricker energidryck”, säger Anna.

På barnhärtmottagningen går cirka 50 
barn med enkammarhärta i åldrarna 0–18, 
de flesta av dem har någon gång bett om 
hjälp i skolfrågor. Skolan och förskolan 
finns ofta med i samtalen på mottagningen 
och en del frågeställningar, som tonåringar 
brukar fråga om, när föräldrarna inte är 
med, handlar bara indirekt om skolan och 
mer om relationen med klasskompisar och 
andra kompisar, som frågor om sex och 
alko hol.

Anna lyssnar på Alicias hjärta.  

1809 18201812Efter det att kung Gustav IV Adolf störtats i en 
statskupp och en ny författning hade antagits i 
Sverige lade rektorn Gustaf Abraham Silverstolpe 
förslaget i ståndsriksdagen att inrätta en allmän 
medborgar skola för hela folket – och om reforme-
ring av hela utbildningsväsendet. 

Med 1820 års skolordning ersätts trivialskolorna med 
elementarläroverk som bestod av två olika skolformer 
– apologistskolor och lärdomsskolor. Lärdomsskolor 
och gymnasier tog hand om blivande präster och 
ämbetsmän och i apologistskolan meddelades ”allmän 
medborgerlig bildning”.

En utredning tillsattes för att ta fram ett förslag till ny skol-
reform. Det var 1812 års uppfostringskommitté. I kom mittén 
ingick utöver Silverstolpe själv flera radikala reformivrare 
och även ledande kyrkliga och litterära personer som Esaias 
Tegnér. Efterhand som alltmer konservativa idéer fick 
fotfäste i hela Europa mötte de radikala idéerna allt större 
motstånd och när kommittén lade sitt förslag 1825 fanns 
inte mycket av de tidigare reformvänliga idéerna kvar. Om 
staten skulle ta något ansvar skulle det enbart vara för den 
högre undervisningen.

Silverstolpe och flera radikala personer i hans krets såg det tydliga sambandet 
mellan den nya grundlagen och behovet av att demokratisera hela samhäl-
let. De var inspirerade av den franska revolutionens idéer om frihet, jämliket 
och broderskap. Nationen skulle enas och social gemenskap gynnas genom 
att olika samhällsklasser möttes i en gemensam skola. De ansåg vidare att om 
staten satsade på en tidig folkuppfostran skulle de fattigas barn rustas för ett 
bättre liv – kunna försörja sig och slippa hamna i brottslig  het – och därmed 
skulle hela samhället tjäna på att bekämpa okunnigheten. Dessa idéer möttes 
av motstånd framförallt från kyrkan som försvarade det rådande systemet 
och ifrågasatte behovet av en skola för alla.
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Hjärtebarnsförbundets generalsekreterare Peter Nordqvist  
ger tips om vad du ska tänka på kring ditt barns skolgång

Berätta om hjärtfelet i god tid
TEXT: Peter Nordqvist  FOTO: Ulrika Flodin Furås

Som förälder har du ett stort ansvar för ditt 
barns skolgång, du kan gör mycket för att 
hjälpa ditt barn att trivas i skolan och att 
skolan fungerar för ditt barn. Det kan ta tid 
att för en skola att ordna med alla praktiska 
detaljer, så ta kontakt med skolan i god tid, 
gärna något år före det att barnet börjar, 
för att informera och prata om eventuella 
behov som ditt barn har. Du bör då särskilt 
tänka på schemaläggning, vad tror du är 
bra för ditt barn gällande exempelvis fysisk 
aktivitet. Tror du att ditt barn har behov av 
en sovmorgon mitt i veckan, exempelvis, så 
bör du berätta det för skolledningen.

När ditt barn väl börjar skolan så hop-
pas jag att det är naturligt för dig att infor-
mera om ditt barns hjärtfel – både i det fall 
där du tror att det spelar stor roll och där 
du tror att det spelar mindre roll. Skolan bör 
absolut känna till ditt barns hjärtfel. Att ha 
med skolsjuksköterskan i det här samman-
hanget kan vara en bra idé.

För en del barn som är mer påverkade av 
sitt hjärtfel kan du fråga på sjukhuset om 
kontaktsjuksköterskan eller läkaren kan 
följa med till skolan och informera om ditt 
barn, och ditt barns behov.

Tror du att ditt barn behöver extra stöd 
så är det en diskussion du bör ta med rektor. 
Är det så att ditt barn gått i förskolan så 
finns det säkerligen erfarenheter därifrån 
som antingen stödjer din önskan, kanske 
kan du ta hjälp av förskolelärare från bar-
nets förskola.

Personligen tror jag att det flesta barn 
mår bra att vara väldigt lika alla andra barn! 

Men för att både kunna vara och göra sam-
ma saker som andra barn gör är det extra 
viktigt för hjärtbarnen att dels få i sig näring 
under dagen och att man funderar över 
energi tjuvar, som exempelvis långa transpor-
ter till matsalen eller vad det nu kan vara.

Längre upp i skolan, när det blir tal om 
betyg så är det viktigt att ditt barn tar en 
diskussion med läraren i de olika ämnena. 
Vilket betyg vill hen ha? Fråga läraren hur 
hen kan visa för läraren att hen har tillräck-
ligt med kunskaper för att läraren skall 
kunna sätta önskvärt betyg. Det är självklart 
också bra att redan på tidigt stadium ha ett 
antal avstämningspunkter för diskussion 
med läraren.

Sedan kommer vi till något som inte bara 
är viktigt för hjärtbarn, men som jag anser 
är en av de viktigare sakerna i skolan. Det 
vill säga att lära barnet den sociala proces-
sen och att lära barnet hur man tacklar 
eventuella konflikter. Jag kan tycka att detta 
blivit allt mer nedtonat i skolan. Man pratar 
allt mer om kunskapsmålen, men från min 
sida är det ett önskemål att skolan även lär 
våra barn att vara sociala tillsammans med 
jämnåriga kamrater.

3 viktiga
 • Information – om ditt barns hjärtfel
 • Matpauser – berätta om ditt hjärtebarns 

behov av energi
 • Energitjuvar – förklara om ditt barns 

behov av vila och återhämtning

Du behöver självklart inte hålla 
med mig om allt, har du avvikande 
åsikter som du vill diskutera är 
du välkommen att maila mig på 
peter.nordqvist@hjartebarn.se.

Tack för att du läste!

1825 1842 En ny kommitté tillsattes – 1825 års uppfostrings-
kommitté – den s.k. snillekommittén. Här ingick kända 
kulturpersonligheter som var starka motståndare 
till en medborgarskola. Man kom fram till att om 
samhället skulle engageras i den lägre undervisningen 
var detta snarast att betrakta som en fattigvårdande 
uppgift. Efter tjugo års utredande om en lagstadgad 
folkskola lades alltså frågan på is.

Sveriges riksdag beslutade om att allmän folkskola skulle införas Alla Sveriges socknar på 
landsbygden och församlingar i städerna skulle inom fem år ordna skollokaler och anställa 
lärare. Bland ämnena fanns läsning, räkning, skrivning, kristendomskunskap, teckning, 
geografi, historia och gymnastik med lek och idrott. En lärarutbildning för folkskolans 
lärare skulle inrättas. Folkskolan skulle vara obligatorisk för alla barn som inte undervisades 
i läroverk, enskild skola eller i hemmet. Men fortfarande tio år efter beslutet om allmän 
folkskola undervisades mer än en tredjedel av barnen i hemmet. Skälet till detta var bl.a. 
ekonomiskt – kommunerna fick själva samla in pengar till undervisningen, endast mycket 
fattiga socknar kunde få statsbidrag till en del av kostnaderna. Skolan blev alltså en tung 
utgift för många hem med redan små inkomster. 

1836
De första så kallade småbarnsskolorna startas i Stockholm 
1836. Förebilden var de institutioner som inrättats i Tyskland 
och England i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. 
De riktade sig till barn mellan 2 och 7 år och utgick från såväl 
pedagogiska som sociala principer – de skulle skydda de mest 
utsatta barnen i det begynnande industrisamhället då många 
barn utnyttjades som arbetskraft under fruktansvärda villkor. 
I takt med att folkskolan växte fram och riksdagen 1858 
fattade beslut om småskolan som folkskolans första stadium 
upphörde de flesta småbarnsskolorna att existera. 

1850-tal

Från 1800-talets mitt till 
1950-talet ökar staten 
sin makt över skolan och 
kyrkan minskar sin för att 
1958 helt förlora den.
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Fler skoltips:
Både skolan och föräldrar kan i samarbete 
skapa förutsättningar för att förbättra  
skoldagen för elever som har hjärtfel.

Ha dubbla uppsättningar skolböcker, ett  
exemplar i skolan och ett hemma gör att  
man slipper släpa böcker fram och tillbaka.

Be om en remiss till en arbetsterapeut som  
kan ge tips om bra hjälpmedel som underlättar 
skoldagen och skoarbetet.

Kontakta skolan ditt barn ska börja på i god tid, 
så att skolan hinner anpassa undervisning med 
mera till ditt barns behov. Att få en fungeran
de skolgång kan ta flera terminer.

Gör ett bildspel om barnets hjärtfel och visa  
skolpersonalen som en del i den information 
skolan för om hjärtfelet.

Be skolan införa fungerande rutiner för  
handhygien. Förklara att barn med komplicerade 
hjärtfel ofta tar längre tid på sig att bi friska. 
Understryk att hela skolan och förskolan tjänar 
på om mängden smittor i omlopp minskar.

Be skolan informera om att barn ska stanna 
hemma tills de är friska och att de väntar  
48 timmar innan de kommer tillbaka till skolan  
eller förskolan efter magsjuka.

Be skolan att höra av sig till er om något barn 
blir sjukt under skoldagen, så att ni har chans 
att ta hem ert barn och därmed undvika smitta.

Rörelse syresätter hjärnan. Avbryt lektionen 
för lite lättgympa, bra för kropp och knopp.

Ge gärna saklig information om barnets hjärtfel 
på ett föräldramöte. Detta brukar göra att inte 
spekulationer från andra föräldrar sätter igång.

Hjärtebarn behöver ofta mer tid för åter
hämtning efter fysik aktivitet. Bättre att ha 
idrotts lektionerna på eftermiddagen än på 
förmiddagen.

Hjärtebarn behöver lugn och ro i klassrummet.  
Att sitta i mitten ökar oron, att sitta i en hörna 
gör att man känner sig tryggare och kan  
koncentrera sig bättre.

Hjärtebarn är inte alltid lika snabba som sina 
kamrater. Ge dem ett försprång och låt dem 
gå på lunch lite före sina kamrater. Då hinner 
också de vara med på rasten efteråt.

Att simma 200 meter är en tuff utmaning om  
man har hjärtfel. Låt hjärtebarnet simma 
etappvis så brukar det gå bättre att klara 
sträckan. Att lära sig flyta kan vara en  
alternativ övning till simningen.

1850-tal Småskolan bildas, kvinnor tillåts söka tjänst 
vid folkskolan och folkskoleseminarierna tar 
form. En ny skolstadga med sexårig folkskola 
instiftas. Men andelen outbildade lärare var 
under 1850-talet mycket stor – ca 65 procent 
– och bidrog till att folkskolan fick dåligt rykte.

1854
Den första barnkrubban öppnas på Kungsholmen i Stockholm 
och skulle ge stöd och tillsyn åt barn till ”fattiga och förvärvs-
arbetande mödrar”. Här tjänst gjorde diakonissor och kvinnor 
med sjukvårds utbildning men personalen saknade utbildning för 
att arbeta med barns utveckling. Inriktningen var alltså inte  
i första hand pedagogisk – det handlade mer om tillsyn och för-
hållandena vid barnkrubborna var ofta mycket torftiga. Pengar 
saknades för att hålla en rimlig standard på lokaler och hygien.

FYSIOTERAPEUTEN:

Lägg ribban lågt  
så orkar barnen längre
Barn med hjärtfel måste ofta hushålla med sin energi så att de  
orkar med skolarbete och idrottsdagar. Har de som spädbarn 
legat länge på sjukhus kan de vara sena med motoriken.

TEXT: Ulrika Flodin Furås

Fysioterapeuten Anna-Lena Lagerkvist på 
Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus 
i Göteborg, som länge arbetat med barn 
förklarar att elever med hjärtfel behöver 
vara strategiska med hur de gör av med sin 
energi för att klara hela skolveckan. Har de 
idrottsdag på tisdagen, kanske tröttheten 
kommer på torsdagen …

Barn som legat länge på sjukhus som 
spädbarn, hänvisade till en sjukhussäng, 
hamnar också på efterkälken när det gäller 
utvecklande av motoriken. Barn börjar gå 
någonstans mellan 9–18 månaders ålder. 
Men har man inte haft möjlighet att träna 
balans och muskler så hamnar man på efter-
kälken. Ligger man länge i en sjukhussäng 
har man ingen möjlighet att träna grov-
moto riken, alltså de rörelser som sker med 
hjälp av de stora muskelgrupperna i armar, 
rygg, mage och ben.

Att ligga på mage och lyfta nacken är ett 
exempel på hur bebisar tränar för att så 
småningom kunna sitta, krypa och gå. Det 
är inget fel på motoriken hos dessa barn, 
berättar Anna-Lena. ”Men de bör göra öv-
ningar för att inte halka efter. Annars är det 
så enkelt att välja bort det som är svårt i 
leken och säga att man inte har någon lust 
att vara med. Fast man kanske egentligen 
vill det, om bara inte klätterleken de andra 
barnen leker just verkar så svår”.

Anna-Lena säger att barn med kompli-
cerade hjärtfel inte har samma fysiska kapa-
citet som andra barn, men att de sällan 
skattar sig själva som sjuka. ”De är födda 
med sitt hjärtfel och har inget annat att 
jämföra med.” Däremot behöver de utma-
ningar på idrotten som de klarar av, ribban 
får inte läggas för högt. Hellre en låg ribba 
som barnet eller ungdomen klarar, då stärks 
både självförtroende och självkänsla och 
man klarar mer.

Hjärtfel syns inte utanpå, förutom hos 
barn med cyanotiska hjärtfel, som har blå 
läppar då blodets syrehalt är sänkt. ”Det 
händer att idrottslärare är oförstående”, 
säger Anna-Lena. Hon berättar att en fysio-
terapeut som har kunskaper om medfödda 
hjärtfel kan hjälpa till att lägga upp trä-
ningsprogram för barnet eller ungdomen. 
”Här talar vi ju också om friskvård, för barn 
och ungdomar med hjärtfel blir det ju an-
nars oftast mest bara tal om sjukvård. ” Det 
händer också att föräldrar är en smula 
överbeskyddande och tvekar att låta sina 
hjärtbarn träna. ”Men det är bra för alla att 
röra sig och vara fysiskt aktiva – efter sin 
förmåga. Man måste dock veta vilka gränser 
varje barn har och som idrottslärare inte 
kräva för mycket, men inte heller för litet”, 
förklarar Anna-Lena.

Det går inte att göra ett träningsprogram 

som passar till just en slags hjärtfelsdiagnos, 
för alla är olika, trots samma diagnos. 
Anna-Lena påpekar också att man som 
idrottslärare bör hjälpa barnet eller ungdo-
men med hjärtfel att inte slösa energi på 
onödiga saker, som förflyttningar till och 
från en idrottsdag till exempel. Hellre se till 
att barnet får skjuts så att hen orkar delta 
på själva idrottsövningarna. När det gäller 
tävlingsmoment kan man ju också vara lite 
klurig och inte bara låta den som är snab-
bast eller starkast vinna, utan kanske ibland 
också låta den som hade smartast strategi 
vinna …

Dynamisk träning istället för statisk trä-
ning lämpar sig oftast bäst för hjärtbarnen, 
så välj det framför statisk träning. Dyna-
misk träning, där man upprepar en övning, 
volymbelastar hjärtat, medan den statiska 
träningen tryckbelastar hjärtat och ökar 
därmed blodtrycket. Hjärtat är också en 
muskel och upprepade dynamiska övningar 
ökar uthålligheten. 

Vad är kondition? Ställer Anna-Lena den 
frågan brukar hon få svar som ork och syre-
upptagingsförmåga. Hjärtat pumpar svind-
lande 5–6 liter i minuten, oavsett om man 
har god kondition eller inte. Har man bra 
kondis pumpar hjärtat mer blod per gång, 
har man dålig kondis pumpar hjärtat min-
dre blod per gång. Har man ett hjärtfel som 
inte klarar att hjärtat belastas kan man 
träna genom perifer träning, som inte ökar 
pulsen. Detta kan vara text att ligga på rygg 
och lyfta ett ben i taget. Att gå upp för en 
trapp är bra vardagsträning, men har man 
ett komplicerat hjärtfel kan det belasta hjär-
tat för mycket.

Golf, säger Anna-Lena, är ett exempel på 
en träningsform som funkar för många 
födda med komplicerade hjärtfel, särskilt 
om man tar en bil mellan golfhålen. Tyvärr, 
säger hon, är det en dyr sport som inte alla 
har råd med.

”Har man hjärttransplanterats har man 
fåt ett friskt hjärta, men det fungerar inte 
som otransplanterade friska hjärtan. Ett 
transplanterat hjärta har högre hjärtfrek-
vens i vila och kräver en långsam uppvärm-
ning”, avslutar Anna-Lena. 

1856 1859 1860-tal
Ny läroverksstadga slår sam-
man lärdoms- och apologist-
skolan och gymnasiet till ett 
gemensamt läroverk med 
reallinje och latinlinje.

Kvinnor får söka tjänst vid folkskolan; 
Folkskoleinspektionen instiftas för att 
höja nivån på folkundervisningen. Lika 
lönevillkor för manliga och kvinnliga 
folkskollärare gällde från 1859 då 
kvinnor fick tillträde till seminarierna. 

76 % av befolkningen får folkskole-
undervisning. Det totala antalet barn i 
åldrarna 7–14 år 1868 var ca 700 000 
(befolkningen drygt 4 miljoner). Av 
dessa fick ca 76 % någon undervisning 
i den allmänna folkskolan.
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Alla barns rätt  
till kunskap
Hjärtebarnet har intervjuat Paula Hallberg som är Undervisnings-
råd på Skolverket och ansvar för funktionshinderpolitiken på  
skolområdet. Skolverkets mål är att alla barn oavsätt funktions-
hinder ska ha rätt att nå så långt det går i sin utbildning.

TEXT Ulrika Flodin Furås  FOTO privat

”Alla barn har rätt att nå så långt som möj-
ligt i sin utbildning”, säger Paula. Har barn 
behov av stöd i skolan ska de också få det 
oavsett om de har diagnos eller inte. Barn 
och ungdomar har också rätt till anpass-
ningar till exempel i klassrummet så att de 
bättre kan tillgodogöra sig undervisningen. 
Barn och ungdomar som har särskilda be-
hov ska få åtgärdsprogram, det vill säga, 
tillsammans med skolans rektor ska man 
komma fram till vilket stöd och vilka an-
passningar som behövs genomföras. 

Om man som förälder inte är nöjd med 
åtgärderna eller tycker att åtgärdsprogram-
met inte efterlevs kan man vända sig till 
Skolinspektionen. Man kan också vända sig 
till Skolväsendets överklagandenämnd som 
är en oberoende, domstolsliknande myndig-
het där man kan överklaga vissa beslut inom 
bland annat förskolan, grundskolan, gym-
nasieskolan och vuxenutbildningen.

När det gäller funktionshinder och sko-
lan samarbetar Skolverket tillsammans med 
olika handikappförbund, som Hjärtebarns-
fonden, för att tillvara ta olika gruppers 
behov av stöd. Skolverket informerar också 
om vilka rättigheter man har och tipsar, till 
exempel om att man kan söka efter beslut 
på Överklagandenämnden och se om man 
hittar något som liknar det egna barnets 
situation. Hittar man det kan man ta med 

det till mötte med rektorn. Man kan också 
få hjälp från Skolverkets upplysningstjänst, 
dit kan man ringa och få reda på vilka rät-
tigheter man har. Behöver ett barn särskilt 
stöd i skolan behöver man inte invänta 
varken ett läkarutlåtande eller en diagnos 
för att få det beviljat. Ett barn som behöver 
en extra resurs i skolan ska få det, diagnos 
eller inte, säger Paula. Barn med hjärtfel kan 
också ha neuropsykologiska funktionshin-
der som är ytterligare en anledning till att få 
extra stöd i skolan. 

Paula säger att skolans dialog med elev-
hälsan är viktig, kanske extra viktig när det 
handlar om ett dolt funktionshinder som 
medfött hjärtfel, som ju inte syns utanpå.

Skolbarnens hälsa under skoldagen reg-
leras genom elevhälsan och egenvård. Egen-
vård är den vård som ett barn bedöms 
kunna sköta själv, eller med hjälp av för-
älder eller assistent. Det är inte skolan som 
avgör vad som ska vara egenvård, utan det 
är barnet eller ungdomens behandlande lä-
kare som avgör. Det kan handla till exempel 
om att ta sin medicin eller liknande.

Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen 
som också handlar om att främja hälsofräm-
jande aktiviteter. Det är skolans uppgift att 
se till att eleverna har en bra skolmiljö både 
för sin skolutveckling och för sin personliga 
utveckling. Elevhälsan ska alltså verka före-

byggande och bidra till att skapa miljöer 
som främjar elevens lärande, utvecklig och 
hälsa.

”Här är elevhälsoperpektivet centralt”, 
säger Paula, ”man utgår från elevens behov. 
Funktionshinderfrågan är ständigt aktuell, 
och vissa ämnen kommer ofta upp i media. 
Nationella prov till exempel, är ett aktuellt 
ämne. Om en elev inte orkar sitta ned eller 
koncentrera sig en längre stund, hur gör 
man då? Eller om man har svårt att läsa? 
Blir de som har svår dyslexi diskriminerade? 
Bör nationella prov digitaliseras?”

Elevhälsa handlar också om elevernas 
arbetsmiljö och skolans värdegrund. Den 
handlar också om att det är viktigt med 
undervisning om jämställdhet, sex- och 
samlevnad, alkohol och droger. Hälsobesök 
och hälsokontroller hos skolläkare och 
skolsköterska ingår också i elevhälsan, lik-
som tillgång till psykolog, kurator och spe-
cialpedagogiska insatser. Elevhälsan är 
alltså ganska omfattande, men det är upp 
till varje skolledning att bedöma i vilken 
omfattning den här personalen ska finnas på 
skolan.

1864  
Statens normalskola 
för flickor bildas

1974 1876 
Flickor som ville ha högre undervisning fick ej 
tillträde till de statligt finansierade läroverken och 
var hänvisade till enskilda eller privata skolor. Först 
från 1874 inrättades vid två enskilda flickskolor 
i Stockholm fortsättningskurser som gav flickor 
möjlighet att avlägga studentexamen. Vid sekel-
skiftet kunde flickor ta studenten vid fem flick-
skolor (som ännu inte var statligt finansierade).

1880-tal

SKOLVERKETS UPPLYSNINGSTJÄNST

Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor om vad som 
står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola 
och förskola. Däremot kan de inte hjälpa till med att tolka  
lagar, bestämmelser, ämnes- och kursplaner eller avgöra 
om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. De tar heller 
inte ställning i enskilda ärenden. Telefon: 08-527 332 00  
Mejl: upplysningstjansten@skolverket.se

Källa: Skolverket

EGENVÅRD I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

•  Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som le-
gitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt kan 
utföras av ett barn eller en elev själv, eller exempelvis en 
förälder, en personlig assistent eller personal i förskolan 
eller skolan. 

•  Det är barnets behandlande läkare eller annan legitime-
rad hälso- och sjukvårdspersonal som ska avgöra om 
åtgärden är att anse som egenvård. 

•  För att hälso- och sjukvården ska kunna göra en korrekt 
bedömning ska samråd ske med förskolan eller skolan. 

•  Enligt praxis bör förskolan eller skolan ha rutiner för 
barnets tillsyn och egenvård. Förskolechefen respektive 
rektorn ansvarar för att rutinerna är väl förankrade hos 
den personal som ska utföra åtgärderna. 

•  Förskolans och skolans tillsynsansvar och vilka åtgärder 
som krävs förändras med barnets ålder, mognad och 
övriga omständigheter. 

Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen

•  Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts 
fram i skollagen

•  Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psyko-
sociala och specialpedagogiska insatser

•  Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha 
tillgång till psykolog, kurator och personal med special-
pedagogisk kompetens

Källa: Skolverket

ELEVERS RÄTT TILL KUNSKAP, EXTRA ANPASSNINGAR 
OCH SÄRSKILT STÖD

Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och 
fristående skolor 

•  Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas 
så långt som möjligt. 

•  Vissa elever behöver stöd i form av extra anpassningar 
inom ramen för ordinarie undervisning. 

•  Ifall extra anpassningar inte är tillräckligt ska eleven få 
särskilt stöd, vilket beslutas av rektorn. 

•  Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt 
att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 
stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser, även om de kan 
antas nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

•  Innan extra anpassningar eller särskilt stöd sätts in är det 
viktigt att skolan ser över om förändringar av organisa-
tionen kring eleven kan vara tillräckligt. 

•  Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan 
befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås trots stöd, stimulans och extra 
anpassningar. 

•  Om personalen bedömer att en elev behöver särskilt  
stöd omgående, dvs. att extra anpassningar inte  
kommer att vara tillräckliga, ska det också anmälas till 
rektorn. 

•  Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven 
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

•  Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. 

•  Ett åtgärdsprogram ska utarbetas om utredningen visar 
att en elev behöver särskilt stöd på grund av att det 
befaras att han eller hon annars inte når kunskapskraven. 

•  Beslut om att utarbeta åtgärdsprogram eller beslut om 
att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas. Om 
man är nöjd med att ett åtgärdsprogram har utarbetats, 
men inte med själva innehållet i programmet, kan man 
också överklaga åtgärdsprogrammet.

Källa: SkolverketPaula Hallberg, Undervisningsråd  
på Skolverket.

Första skolan inför 
samundervisning 
(pojkar och flickor) 
i alla skolstadier.

Antalet folkskollärare var vid denna 
tid ca 4000 varav ca 10 procent var 
kvinnor. Det totala antalet lärare vid 
småskolor och folkskolor uppgick till 
ca 7500. Lönen för en småskollärare 
under existens minimum för både män 
och kvinnor och att försörja en familj 
var en omöjlighet.

1890-tal
För att göra folkskolan attraktiv även för medelklassen skapades särskilda lösningar 
för de barn som av olika skäl inte kunde anpassas till det dagliga skolarbetet och 
inte fyllde måttet i den tidens uppfostringsideal. Dessa barn kunde ha olika pro-
blem – smittsamma sjukdomar, handikapp eller problem i hemmen som medförde 
att de hade  svårt att anpassa sig till den rådande skolkulturen och bedömdes 
vara störande. Även stammande barn ansågs ha negativ inverkan på övriga barn. 
Dessa barn avskildes från den allmänna klassundervisningen. I småskolan åtog sig 
vissa lärarinnor mot extra betalning att ge enskild undervisning till dessa barn som 
i stället för att gå kvar i klassen, fick några timmars särskild undervisning i veckan. 
På så vis fungerade även folkskolan klassmässigt segregerande.
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Arbetsterapeut tipsar lärare, pedagoger och föräldrar:

Underlätta  
vardagen i skolan
Barn och ungdomar med hjärtfel kan ha behov av hjälpmedel för att  
underlätta vardagen. Varje hjärtebarn är unikt, men du som pedagog eller  
förälder kan underlätta skoldagen.

TEXT Ulrika Flodin Furås ILLUSTRATION Helena Jansson  

Barnets tonus, det vill säga muskelstyrka 
påverkar vad barnet orkar eller inte, lik-
som vilken förmåga barnets hjärta har att 
syresätta blodet. Har barnet inte vant sig 
vid vissa smaker och konsistenser som liten 
för att det fått näring via sond, kan det ha 
svårt med aptiten. Om barnet opererats som 
mycket liten kan också den naturliga fysiska 
muskelträningen, som att lära sig krypa, bli-
vit störd, och barnet kan senare få problem 
med motoriken.

Hjälp med exekutiva färdigheter, som att 
koncentration, fokusering, tidsuppfattning 
och att vara målinriktad är också sådant en 
del hjärtbarn och ungdomar kan behöva 
hjälp med.

Äta och dricka
Barnet kan behöva hjälp med koordination 
och grepp, kanske har inte barnet den mus-
kelkraft som behövs för att använda bestick 
eller lyfta ett fullt glas. Barnet kan ha lätt att 
kräkas, kanske tarmfunktionen är nedsatt. 
Kanske har heller inte barnet den ork och 
motorik som krävs för att äta en hel måltid. 
Om man inte ätit när man var väldigt liten, 
utan fått mat genom sond eller peg, har man 
kanske inte vant sig vid så många smaker 

och konsistenser. Därför kan man ha svårt 
för vissa smaker och konsistenser.

Hjälp barnet genom att:
 • Testa olika smaker

 • Erbjuda näringsdryck om barnet 
saknar aptit

 • Se till att barnet sitter bra och  
bekvämt, med ordentligt fotstöd

 • Placera barnets sittplats vid mat-
bordet på en trevlig plats

 • Anpassa miljön så att den är lugn, 
både när det gäller ljud-, och  
syn intryck

 • Låta barnet ta små pauser i ätanden

Sömn
Barn som har svårt att sova har också min-
dre ork att klara av skolgången. Sömnbrist 
kan ge nedsatt kroppsuppfattning, lågt 
blodtryck och ångest.

Hjälp barnet genom att:
 • Skapa struktur på kvällarna, kanske 

till och med göra ett schema

 • Skaffa tidshjälpmedel, på så sätt blir 
tiden tydlig och därmed lättare att 
prata om

 • Ge barnet medicin, som melantonin, 
som också är kroppens eget sömn-
hormon

 • Eventuellt erbjuda barnet eller  
ungdomen samtalsstöd

Kläder, av- och påklädning
Att klä på och av sig kan vara en energitjuv 
för en del barn med hjärtfel, för att spara 
energi kan de behöva hjälp med av- och 
påklädning. Det är också lättare att sitta ner 
på golvet och klä på sig, alternativt luta sig 
mot en vägg eller ett hörn. Att sitta eller luta 
sig är också bra om motoriken är nedsatt.

Hjälp barnet genom att:
 • Klippa bort lappar med tvätt-

instruktioner som kan irritera huden 
och distrahera barnet, klipp gärna 
bort dem.

 • Tvätta nya plagg. Nya plagg kan vara 
stela, hård och obekväma och på så 
sätt distrahera barnet.

Kyla
Många barn och ungdomar med hjärtfel 
klarar kyla sämre, till exempel i en simbas-
säng eller på skolgården vintertid.

Hjälp barnet genom att:

 • Se om det finns varma bassänger att 
låna och träna simning i

 • Låta barnet vara inomhus på  
rasterna under den kalla årstiden

Förflyttingar
Att behöva gå långa sträckor under skol-
dagen tär på hjärtbarnens energi, som de 
behöver under lektionerna

Hjälp barnet genom att:
 • Erbjuda skjuts i samband med fri-

luftsdagar och utflykter

 • Ta kontakt med arbetsterapeut eller 
fysioterapeut och se om barnet kan 
få något förflyttningshjälpmedel, 
som en elmoppe

 • Undvik att placera barnets klassrum 
långt från matsal, gympasal och 
slöjdsalar

 • Låt högstadieungdomen ha sina 
lektionssalar i nära anslutning till 
varandra

Motorik
Barn som genomgått operationer som små 
kan ha problem med motoriken. Anled-
ningen är att barnet inte haft möjlighet att 
följa den naturliga fysiska utvecklingen med 
lyfta på huvudet och träna nackmuskler, 
krypa, sitta och börja gå.

Hjälp barnet genom att:

 • Låta det tidigt träffa fysio terapeut 
för motorisk träning

 • Skaffa hjälpmedel i den motoriska 
utvecklingen

 • Ha en anpassad arbetsstol

 • Låta barnet använda för-
flyttningshjälpmedel  
när hen ska gå långt

Exekutiva svårigheter, ADHD
Att orka genom en hel skoldag är svårt om 
man har exekutiva svårigheter eller diagno-
sen adhd. En förhållandevis stor andel barn 
och ungdomar med hjärtfel har adhd eller 
exekutiva problem.

Hjälp barnet genom att:

 • Skaffa tidshjälpmedel som under-
lättar att strukturera skoldagen

 • Se till att barnet har en bekväm sitt-
ställning i klassrummet

 • Ordna så att barnet inte behöver 
förflytta sig i onödan

 • Strukturera dagen tydligt och göra 
schema

Sju frågor som hjälper till att 
hålla ordning på skoldagen
 • Var ska jag vara? – Hjälp barnet att få 

en bild av vad som förväntas i olika 
rum, fokusera på det som är viktigt, 
självständigheten ökar, beteende-
problemen minskar.

 • Vad ska jag göra? – Gör en tydlig 
ordningsföljd, ordna materialet i 
lådor, färgkoda

 • Med vem ska jag vara? – Förbered 
barnet på vad som väntar, det skapar 
trygghet, gör en bild på schemat

 • När/hur länge? – Visa i vilken ordning 
saker sker, visualisera tiden, ge  
konkret information, planera tiden, 
gör en sak i taget och gör klart  
uppgifter.

 • Vad händer sen? – Gör scheman som 
visar vad som händer hela dagen och 
veckan, gör ett aktivitetschema.

Källa: Arbetsterapeut Helen Svahn  

1905 
Läroverket delas in i 6-årig realskola och 4-årigt gymnasium. Gymnasiet delades in i en 
latinfri del – realgymnasiet, och en linje med latin, latingymnasiet. I realskolan under-
visade lärarna i kristendom, svenska, tyska, engelska, historia, geografi, matematik, 
naturlära, välskrivning, teckning, musik och gymnastik (och i de skolor som tog emot 
kvinnliga elever även i handarbete). På gymnasiet undervisade lärarna dessutom i franska, 
filosofisk propedeutik, biologi och fysik. På latinlinjen även i latin och grekiska. Lärarna 
”övade” även eleverna i teckning, musik, gymnastik och vapenövning. Läroverken var 
helt fristående från folkskolan. Elev som var mellan nio och tolv år och hade kunskaper 
motsvarande folkskolans tredje årskurs fick börja på läroverk. Efter sex år kunde eleven 
avlägga realskoleexamen. Efter gymnasiet kunde man avlägga studentexamen.

1906
Riksdagen beslutar att manliga 
lärare ska ha högre lön. Motivet 
var att bl. a. att de manliga i 
egenskap av familjeförsörjare 
ansågs behöva högre lön. 
Folk- och småskollärarna hade 
utöver lönen fri bostad.

1906
Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige ges ut som lärobok, en del 
i en ny satsning att ge ut mer ”Läseböcker för 
Sveriges barndomsskolor”. Svenskarnas och 
deras hövdingar av Verner von Heidenstam, 
Sven Hedins Från pol till pol, och Sörgården av 
Anna Maria Roos gavs också ut samma år.

1921

Början till yrkesutbildning 
i form av verkstadsskolor, 
hushållsskolor, handelsskolor, 
lantbruks-och lanthushålls-
skolor inrättas.

1933
Riksdagen beslutar att yrkes-
bestämda högre folkskolor 
ska få anordnas som praktiska 
mellanskolor, och delas i tre 
linjer: handelslinje, teknisk 
linje och huslig linje.
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1936 1937
Riksdagsbeslut om 
7-årig obligatorisk 
folkskola.

Manliga och kvinn-
liga folkskollärare 
får likalön.

1938 1948Statens aftonskola startar. I det rådande skol- 
och klasssystemet var fortfarande många 
ungdomar utestängda från högre utbildning 
av ekonomiska skäl. Ett alternativ för de som 
enbart hade folkskoleutbildning i botten var 
korrespondensrealskolor och aftonskolor som 
erbjöd högre utbildning. De största korrespon-
densinstituten var Hermods och NKI.

Riksdagen enas om riktlinjer för en ny nioårig 
grundskola indelad i låg-, mellan-, och högstadium. 
Man slog fast att ”Skolans främsta uppgift blir att 
fostra demokratiska människor” och ”att omdana 
skolan i överensstämmelse med det demokratiska 
samhällets struktur och liv.” ”Varje individs person-
lighetsutveckling skulle främjas och som särskilt 
värdefulla egenskaper framhölls självständighet 
och ett kritiskt sinnelag.”

1946  

Barnbidraget införs

1958
Aga förbjuds i folkskolan. 
Och kyrkan förlorar sin 
makt över skolan.

Med fokus på  
ett fullgott liv
Finns det något samband mellan medfött hjärtfel och intellektuella problem? Kan barnet  
eller ungdomens ålder, socioekonomiska status i familjen spela in? Psykologen och forskaren  
Carmen Ryberg, på Drottnings Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg studerar hur  
sambanden ser ut. Nyligen la hon fram sin licentiatavhandling Intellectual Functioning in  
Children with Congential Heart Defects Treated with Surgery or by Catheter Inventions.

TEXT Ulrika Flodin Furås  FOTO ??? 

I sitt arbete möter Carmen ofta hjärtbarn 
och deras föräldrar. Hon berättar engage-
rat om deras möten. Ibland är föräldrarna 
oroliga och undrar vad som kommer att 
hända med barnen när de börjar skolan. 
Inter nationella studier, som framförallt är 
gjorda i usa och Europa, visar också att 
barn födda med komplicerade hjärtfel kan 
ha emotionella och psykosociala diagnoser. 
Men egentligen är inte så mycket forsk-
ning gjord på detta område. Därför valde 
Carmen att börja forska på området. 

”Förr var barnhjärtsjukvården fokuse-
rad på överlevnad. I dag överlever de flesta 
hjärtbarn, och då flyttas fokus till konse-
kvenser av att vara född med hjärtfel, som 
till exempel hur man presterar i skolan”, 
berättar Carmen.

I avhandlingen visar hon hur fysiska och 
psykosociala faktorer kan påverka varandra 
och hur föräldrar, skolpersonal, vårdperso-
nal och andra i barnets omgivning kan 
hjälpa till för att underlätta barnets skol-

arbete. Hon vill visa att föräldrar, skolper-
sonal och andra i barnets närhet spelar stor 
roll för att främja barnets utveckling. I sin 
forskning har hon intervjuat elever i tre ål-
dersgrupper, när de är 5, 9 och 15 år gamla.

Det ökande antalet överlevande barn 
födda med hjärtfel har som sagt ökat med-
vetenheten om att långsiktigt för-
bättra barnens och ungdomarnas 
möjligheter till ett fullgott liv. Här är 
utbildning centralt. Barnen och ung-
domarna ska kunna utvecklas i sin 
fulla potential. Här ingår också bar-
nens neuropsykologiska utveckling. 
Studier visar att många barn födda 
med hjärtfel har lägre intellektuell 
funktion än genomsnittet, men man 
vet inte varför. Resultaten i Carmens av-
handling visar också att barn med svåra 
medfödda hjärtfel hade signifikant lägre 
intellektuell funktion än barn med mild eller 
måttligt medfött hjärtfel. Bedömningen 
överensstämmer med studier som rapporte-

rar att barn med mildare former av med-
födda hjärtfel, såsom ventrikelseptumdefekt 
(vsd), uppvisar lägre förekomst av neuro-
psykiatriska än barn med svårare former av 
medfött hjärfel. (Ventrikelseptumdefekt, 
VSD innebär att det finns ett hål i skiljeväg-
gen mellan kamrarna.)

Carmen säger att de barn som har neuro-
psykiatriska problem kan behöva längre tid 
på sig att lösa en viss uppgift, men att det 
inte innebär att de är mindre intelligenta. 
Hjärtbarn generellt har samma intelligens-
kvot som alla andra, runt 100 iq på 

”Barn tillbringar mycket 
tid i skolan, en plats där 
deras prestationsförmåga 
ständigt utvärderas”

Wechlerskalan. Endast de med komplice-
rade hjärtfel hade något lägre iq.

Barn tillbringar mycket tid i skolan, en 
plats där deras prestationsförmåga ständigt 
utvärderas. Barn födda med hjärtfel har 
ibland inte samma ork som andra barn. Det 
gör att deras prestationsförmåga blir lägre. 
När barnens prestationsförmåga mäts kan-
ske barnet med hjärtfel presterar sämre än 
andra barn, vilket påverkar hens självförtro-
ende. Kanske minskar också deras tro på sig 
själva. Här behöver föräldrarna verktyg och 
vägledning i hur de ska kunna hjälpa sitt 
barn till att få en större tilltro till sig själv. 
För att inte barnets skolgång ska påverkas 
behöver skolan och skolledningen tidigt 
information om ett barns behov och om hen 
har en neuropsykologisk funktionsnedsätt-
ning. Detta så att skolan ska tid på sig att 
hitta stödåtgärder.

Carmens studier visar att barn och ung-
domar med komplicerade hjärtfel också i 
högre grad hade intellektuella svårigheter än 
andra barn. Barn födda med hjärtfel från 
familjer med lägre socioekonomisk status 
hade ytterligare lite mer intellektuella svå-
righeter. Carmen menar att dess faktorer bör 
tas i beaktande när man planerar interven-
tioner och uppföljningsprogram för barn- 
och ungdomar födda med hjärtfel. Socio-
ekonomisk status beräknas med hjälp av 

föräldrarnas utbildning, yrke och sysselsätt-
ningsgrad.

Carmens studier visar också att föräld-
rarnas uppskattning av deras barns intel-
lektuella svårigheter stämmer 
överens med barnens faktiska re-
sultat på iq-test. Detta innebär att 
det går att fånga upp barn som är 
i riskzonen för att halka efter i 
skolan. Carmens avhandling visar 
också att det finns ett behov av ett 
multidiciplinärt uppföljningspro-
gram för dessa barn- och ungdo-
mar, där olika synpunkter och 
aspekter kan vägas samman för 
att kunna ge barnet det bästa stö-
det. Därtill behövs mer tillförlit-
liga instrument för att upptäcka 
dessa barn som har behov av extra 
stöd i skolan.

Föräldrar frågar Carmen om 
sambandet mellan adhd och 
medfött hjärtfel, och det verkar 
finnas ett samband, särskilt för de 
med komplicerade hjärtfel. Sam-
bandet är inte helt kartlagt, men 
det tros ha att göra med antalet 
genomförda operationer. Det finns 
till exempel en överrepresentation 
för impulsivitet hos dessa barn.

Diagnos och ålder spelar också 

roll. Barn födda med hjärtfel kan vara lite 
långsamma, men långsamhet i sig betyder 
som sagt inte att barnet eller ungdomen är 
mindre intelligent. 

Vad är en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning?
En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att 
hjärnan hos en person inom vissa områden har ett 
annorlunda fungerande jämfört med hur det är för de 
flesta andra. Det speciella fungerandet är medfött och 
kommer således att bestå under en persons hela liv. 

Att en persons hjärna fungerar annorlunda innebär inte nöd-
vändigtvis något negativt, men ofta ställer det till problem i livet 
i sådan grad att det är meningsfullt att tala om en nedsättning 

i hjärnans funktioner. Finns en neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning ökar risken för att personen ska drabbas av psykiska 
problem såsom depression, ångest, tvångsneuros, fobi, utmatt-
ningssyndrom, ätstörning, sömnrubbning, missbruk och psyko-
somatiska besvär. Man kan förstå det som att en person har en 
medfödd psykisk skörhet men det behöver inte nödvändigtvis 
leda till psykiskt lidande. Förståelse för sitt eget fungerande och 
stöd från omgivningen är här faktorer som spelar in.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 
många gånger problem när det gäller att rent praktiskt få var-
dagen att fungera. Ofta finns även bekymmer inom det sociala 
området. Det är vanligt med erfarenheter av missförstånd. Det 
är svårt att göra sig förstådd och det är svårt att förstå andra 
människor. 

Källa: Lul.se Region Uppsala 

 

Carmen Ryberg, 
psykolog och forskare
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1968 
Femdagarsveckan införs i skolan. 
Sedan 1950-talet hade försök med 
lediga lördagar pågått i många skolor, 
men nu genomfördes reformen i alla 
skolformer. Samtidigt fastställdes 
läsåret till 40 veckor (från 39).

Barnens rätt till stöd
Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar.  
Det kan handla om såväl mer stimulans som olika former av stödinsatser.

TEXT Ulrika Flodin Furås  FOTO Maria Brännhult

Vad kan jag göra om jag tror att 
mitt barn skulle behöva särskilt 
stöd i skolan?
Du kan ta kontakt med skolan, antingen 
med ditt barns lärare eller med rektorn. 
Det är rektorn som ansvarar för att alla 
elever får det särskilda stöd och den hjälp 
de behöver.

Två former av stödinsatser
Om en elev behöver det ska skolan ge extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Om de extra anpassning-
arna inte är tillräckliga kan eleven ha rätt 
till särskilt stöd.

Extra anpassningar
Om ditt barn riskerar att inte nå kunskaps-
kraven i ett eller flera ämnen ska skolan 
snabbt ge stöd i form av extra anpassningar. 
Extra anpassningar behöver inte alltid vara 
så omfattande. Det kan till exempel vara:

 • hjälp att planera och strukturera ett 
schema över skoldagen

 • extra tydliga instruktioner

 • anpassade läromedel

 • en speciallärare som arbetar med 
eleven under en viss tid.

Särskilt stöd och åtgärds-
program
Om de extra anpassningarna inte räcker 
till ska rektorn se till att utreda om eleven 
behöver särskilt stöd. Oftast gör lärare och 
personal ur elevhälsan utredningen. Om 
den visar att ditt barn behöver särskilt stöd 
ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det 
vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken 
form av särskilt stöd eleven behöver för att 
uppnå kunskapskraven. Särskilt stöd är in-
satser av mer ingripande karaktär. Det kan 
till exempel vara:

 • regelbunden kontakt med en special-
lärare under en längre tid

 • placering i en särskild undervisnings-
grupp

 • en elevassistent som stödjer eleven 
under skoldagen.

Det ska också stå i åtgärdsprogrammet när 
åtgärderna ska utvärderas. Du och ditt barn 
ska erbjudas möjlighet att delta när åtgärds-
programmet utarbetas, till exempel genom 
att ge er syn på skolsituationen och komma 
med förslag på åtgärder.

Samma regler för alla skolor
Skollagens bestämmelser om barns och 
elevers rätt till utveckling och särskilt stöd 
gäller för såväl statliga och kommunala som 
fristående skolor.

Om du inte är nöjd med det  
särskilda stöd som skolan  
erbjuder
Prata i första hand med läraren eller rek-
torn. Om inte det ger resultat kan du kon-
takta ansvarig tjänsteman i kommunen. Är 
det en fristående skola kontaktar du skolans 
styrelse. Om du är missnöjd med skolans 
beslut om åtgärdsprogram kan du överklaga 
beslutet. Vårdnadshavare och elever som 
är över 16 år har rätt att överklaga dessa 
beslut. Du kan överklaga skolans beslut att 
inte utarbeta ett åtgärdsprogram. Det är 
även möjligt att överklaga innehållet i ett 
åtgärdsprogram.

Källa: Skolverket

1962 

Grundskolan ersatte folkskolan, fortsättningsskolan, högre 
folkskolan och den allmänna realskolan. De skolformer som 
fanns utanför grundskolan var flickskolan och den praktiska 
realskolan. Vid sidan om gymnasierna fanns också fackskolorna 
– handels- och tekniska gymnasier som övergick från att vara 
tvååriga 1961 för att 1966 inordnas i det nya gymnasiet.

1970

SIA-utredningen (utredningen om skolans inre arbete) tillsätts 
för att lösa de problem som uppstått i och med införandet av 
den nya obligatoriska skolan. Syftet var bland annat att lösa 
problemen för de mest svagpresterande eleverna  och att för-
bättra skolmiljön. Utredningen kom fram till att lösningarna på 
skolornas problem måste komma inifrån skolan– inte utifrån. 
Man ansåg att lärarnas beroende av, och ofta flykt in i, fasta 
regler var ett hinder Däremot ansåg utredningen att om en 
decentralisering leder till ökad olikhet mellan svagpresterande 
och övriga måste statsmakterna ingripa.

1970-tal
Specialundervisning i hjälpklasser hade förekommit 
alltsedan 1940-talet, men behovet ökade och ett 
stort antal skolmognadsklasser, läsklasser och indivi-
duell stödundervisning anordnades för att hjälpa de 
svagpresterande eleverna. Anordnandet av kliniker, 
kompanjonlärare och obs-klasser ledde till ett närmast 
fritt tillsättande av speciallärare. Till slut ledde denna 
expansion till att Skolöverstyrelsen utfärdade regler för 
hur många speciallärartjänster som kunde tillsättas.
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FN:s konvention för personer med funktionshinder

Rätt till lika utbildning
I december 2006 antog FN en ny konvention om 
mänskliga rättigheter för människor med funktions-
nedsättning. Konventionen antogs av Sveriges 
riksdag 13 november 2008. 

En stat som har antagit konventionen ansvarar 
för att rättigheterna förverkligas på alla samhälls-
nivåer, nationellt, i regioner och landsting och i 
landets alla kommuner. Konventionen kan användas 
som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att 
människor med funktionsnedsättning ska få sina 
mänskliga rättigheter uppfyllda. Konventionen är 
också ett bra och viktigt stöd i handikapprörelsens 
intressepolitiska arbete.

KONVENTIONEN

•  Identifierar och förtydligar att mänskliga rättigheter även omfat-
tar människor med funktionsnedsättning.

•  Gör att var och en kan se vilka rättigheter som finns.
•  Lägger fast samhällets ansvar för att mänskliga rättigheter ska 

förverkligas för människor med funktionsnedsättning.
•  Ger handikapprörelsen rätt att vara delaktig i beslutsfattande 

som rör människor med funktionsnedsättning och rätt att delta 
fullt ut i övervakningen av hur konventionen efterlevs.

Mänskliga rättigheter är en minimistandard för vilka rättigheter 
som gäller alla. De bygger på nedanstående grundläggande princi-
per. Principerna En stat som antagit konventionen har också ansvar 

för att rättigheterna förverkligas. Varje rättighet för en individ är 
en skyldighet för staten.

ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA I VÄRDE OCH RÄTTIGHETER
Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund 
för hur ett samhälle utformas. Alla resurser måste användas på ett 
sådant sätt att varje individ får lika möjligheter att delta i samhäl-
let. Rättigheterna gäller alla människor Detta gäller oavsett ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, 
nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsätt-
ning, egendom, börd eller ställning i övrigt.

De mänskliga rättigheterna är universella En kränkning av en 
rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker. Genom-
förandet av rättigheterna skiljer från land till land beroende på en 
rättighets art och landets resurser. De mänskliga rättigheterna är 
odelbara och inbördes beroende av varandra Det kan till exempel 
vara svårt att tillgodogöra sig rätten till utbildning om man inte har 
mat för dagen. Utan utbildning kan det i sin tur vara svårare att ta 
del i den politiska processen.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning innehåller bland annat rätten till utbildning.

ARTIKEL 24 UTBILDNING
”Rätten till utbildning ska förverkligas utan diskriminering och 
på lika villkor. Människor med funktionsnedsättning får inte ute-
stängas från det allmänna utbildningssystemet. Alla, särskilt barn, 
med synskada, hörselskada, dövhet eller dövblindhet ska få under-
visning på det sätt som är bäst för dem. Det förutsätter exempelvis 
lärare som kan teckenspråk eller punktskrift.”

FUNKTIONSNEDSÄTTNING  
OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

År 1982 antog FN:s Generalförsamling ”Världsaktions-
programmet för handikappade”. För första gången 
definie rades här ”handikapp” som ett förhållande mellan 
männi skor med funktionsnedsättning och brister i omgiv-
ningen. Det var en kolossalt viktig landvinning. Funktions-
nedsättningar var därmed inte längre en fråga för medi-
cinska experter, utan handlade om mänskliga rättigheter. 
Idag säger vi inte att människor är ”handikappade”. Ordet 
funktionsnedsättning beskriver att en person har en ned-
sättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-
förmåga. Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person 
med funktionsnedsättning och omgivningen, när det finns 
brister som begränsar en individs möjligheter att vara 
delaktig. Det betyder, att det är samhället som ska anpassas 
efter individernas behov, och inte tvärtom.

Källa: Handikappförbundens samarbetsorgan

Respektera  
barnen
Förra året publicerade Barnombudsmannen  
Respekt, en studie om hur barn och ungdomar 
med funktionshinder, synliga som osynliga bemöts.

Sedan mitten av 1990-talet har devisen ”en skola för alla” tolkats 
som en skola som inkluderar även elever med funktionsned-
sättning. Inkluderingsbegreppet har under denna tid i hög grad 
kommit att ersätta det tidigare integreringsbegreppet, som av 
många uppfattades som både vagt och att det krävde att elev-

erna skulle anpassas till den befintliga skolan snarare än tvärtom. 
Inkludering betonar både rätten till likvärdig utbildning, och 
rätten till ett aktivt deltagande och att vara en del av en gemen-
skap. Vissa forskare betonar även vikten av olikheter i klassrum-
met och att en inkluderande skola har en nära koppling till både 
läro planens värdegrund och skollagen. Skolverket har på senare 
år börjat använda begreppet inkludering när de talar om barn i 
behov av särskilt stöd. Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov 
och uppväga skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. Elever som riskerar att inte nå de nödvändiga kun-
skapskraven har rätt att få stöd från skolan. Stödet kan ges genom 
extra anpassningar eller särskilt stöd.”

Rapporten Respekt visar att det krävs stora förändringar i  
attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska bli 
verklighet för barn och unga med funktionsnedsättning.

Läs hela rapporten på: www.barnombudsmannen.se

1974 
Riksdagen beslöt i samband 
med den nya läroplanen Lgr 80  
att betyg skulle sättas från års-
kurs 8 och 9 på en femgradig 
skala med 3 som godkänd.

1975 1998 200819911989

Hjärtebarnsförbundet 
bildas, först som en del 
av Hjärt- och lungsjukas 
riksförbund.

Förskoleklass för sex-
åringar införs och blir 
en del av det offentliga 
skolväsendet.

Specialpedagogiska skolmyndig-
heten (SPSM) bildades den 1 juli 
2008 för statens samlade stöd i 
specialpedagogiska frågor.

Alla gymnasielinjer 
blir treåriga och 
ger högskolebe-
hörighet.

Skolan får kommunalt 
huvudmannaskap.

1992I friskolereformen 1992 införde 
den borgerliga regeringen kom-
munala bidrag till fristående skolor. 
Kommunerna ålades att betala 
friskolorna minst 85 procent av vad 
en elev kostade i den kommunala 
skolan. Detta innebar större möjlig-
heter att starta en fristående skola.
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Tillsammans med föräldrar och barn i Finland, Norge, Sverige och Danmark vill Libero genomföra Nordens största blöjtest. 
Ett konsumenttest som låter familjernas vardag sätta Libero Touch på prov.

Libero Touch  – vår allra fi naste byxblöja med perfekt passform, testas både i 
laboratorium och i konsumenttester. Och nu vill vi dessutom genomföra Nordens 

största blöjtest på familjers verklighet runt om i Norden. Läs mer på libero.se
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