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EXTRA

i första klass
D˚.

Tobias Carolusson, 9 år, i sin lågstadieklass. Tobias gick på Vasaskolan i
Göteborg, en kristen privatskola, hela grundskolan.
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NU. Tillbaka i ettan på Vasaskolan. Huvudräkning i klassrummet. Tobias Carolusson, 33, kan oftast svaret.

FYRA ˚R FÖRE OLYCKAN. Tobias tar studenten, han gick samhällsvetenskaplig

mer till slutet av den.
– Tobias är flera åldrar samtidigt, förklarar Mårten. Han förstår matte som en
12-åring, men vad gäller läsa och skriva
är han steget efter 7-åringarna.
– Hans sociala förmåga är dels vuxen,
dels begränsad. Han har vuxna känslor,
känner empati som en vuxen.

ning med sina bilder i akryl.
Mamma Susanna fick idén om skolan.
– Eftersom
han tappat
all kunskap
från skolan,
tänkte jag:
Varför inte
försöka
hämta tillbaka delar av den, på plats?

Lågstadiebarnen äter spagetti i matsalen, och trängs om lyckan att få hälla
ketchup över Tobias portion, och sitta
närmast.
I klassrummet läser fröken Kirsten
Norinder högt ur boken ”Kajsa och få-

geltjuvarna”, barnen ritar och Tobias
arbetar med sin bokstavsbok.
Han skriver
BIL, tränar på
lilla b och att
skriva ”Brum
äter bär”.
Sen blir det
huvudräkning. Tobias
räcker ofta upp handen och svarar lugnt:
13-3=10.
Tobias är i skolan på måndagar. Tisdagar går han en datakurs och onsdagar en
konstkurs; han hade nyligen en utställ-

linje. Gillade diskussioner, slalom, filosofi, datorer.

Han sk river BIL,
tränar på lilla b och
att skriva ’Brum äter bär’

Tobias var 23 år när han en ljummen
fredagskväll flög med huvudet före i ett
betongblock. Han cyklade från en restau-
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rang med sin flickvän, bror Mårten och
några kompisar, utan hjälm.
Tobias vände sig om i farten, vinglade
till och störtade.
Skallen spräcktes. Han opererades i
fem timmar och sövdes i en dryg vecka
för att hjärnan skulle vila.
– Läkarna sa att han kanske skulle dö.
Eller bli totalförlamad, berättar pappa
Tore.
En dag sträckte Tobias upp sin
vänstra arm.
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