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perspektivet

metod eller recept?
Under årens lopp har, naturligt nog, olika
traditioner och arbetsformer utvecklats inom de
läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna. Det kan då ligga nära till hands att
de terapeutiska impulserna identifieras med just
dessa former. Detta är ett misstag. Antroposofisk läkepedagogik och socialterapi som metod
anger ingen generellt fastlagd arbetsform. Den
uppträder inte som en i förväg fastställd handlingsrepertoar.
I början av året höll Rüdiger Grimm (sekreterare i ”Konferensen för Läkepedagogik och
Socialterapi”) ett föredrag till temat ”Hur blir
antroposofi till metod för läkepedagogik och socialterapi?” Han betonade att det väsentliga inte
ligger i att man förfogar över ett inventarium av
olika tekniker, utan i möjligheten att utveckla
terapeutiska intuitioner. Detta innebär att i en
alldeles bestämd situation kunna öppna sig för
idéer som kan leda till ett fruktbart handlande.
Sådana intuitioner uppstår inte genom spekulationer utan direkt ur det aktuella människomötet. Metoden som skall användas uppstår
som en följd av konkreta relationer.
Rüdiger Grimm nämnde tre förutsättningar för
att sådana intuitiva processer skall komma till
stånd: empati, människokunskap och yrkeskunnande. Ett bestämt yrkeskunnande är en förutsättning för ”yrkesrelaterade intuitioner” som
leder till bestämda åtgärder inom pedagogik,

medicin, hantverk etc. I sådana processer uppstår det egentligt skapande elementet som utgör
kärnan i läkepedagogiken och socialterapin. Det
handlar om metodologi, inte receptologi.
Detta förhållningssätt genomsyrar den läkepedagogiska kursen. Gång på gång betonar
Rudolf Steiner att det rör sig om förmågan att
utifrån människomöten utveckla terapeutiska
impulser. Läkepedagogen och socialterapeuten
måste kunna gå från den mer generella människokunskapen till den helt unika, individuella
människan.
Genom den empati, som i den läkepedagogiska
kursen betecknas som ”objektivt medlidande”,
kan terapeuten, och pedagogen, komma till en
upplevelse av vad som ligger till grund för olika
symptom. Empatin blir till en kunskapsprocess
som öppnar vägen för terapeutiska intuitioner.
Den läkepedagogiska och socialterapeutiska
metoden, vars resultat blir till i mötet mellan
människor, är i själva verket en metod som kan
jämföras med konstnärligt skapande.

För redaktionen

Dick Tibbling

LäS - sida 5

presentation: åbykulle

åbykulle
– en verksamhet blir till
Text Hans Fredrik Berg Foto Mats-Ola Olsson & Johannes Olsson

Att grunda en verksamhet är ett äventyr. Det är
ett möte mellan en vision, ett upplevt behov och
ett myller av praktiska utmaningar som ingen
lyckligtvis genomskådar förrän efteråt. Resan
bjuder på många fina upplevelser, utmaningar
och en del våndor. Initiativet kan mogna under
lång tid, men när bollen är i rullning måste
processen fortlöpa tills etableringen har genomförts, ofta med små marginaler och stora uppoffringar. Här är historien om hur Åbykulle blev
till.
Behovet
Drivkraften till att verksamheten startar ligger
hos en ung man med autism och utvecklingsstörning. Han kommer till Mora Park i förskoleåldern och har sina första skolår där. Den
naturliga vägen vidare går till Kristoffergården,
och på grund av hans kraftfulla sätt att vara bildas en krets av medarbetare som han på sitt vis
väljer ut. Under skolåren blir det tydligt att ett
kvalitativt liv för honom är ett boende på landet
med tillgång till natur och uteaktiviteter och

en liten, stabil grupp medarbetare. Det är även
klart att hans behov efterhand går utöver vad
elevboendet på Kristoffergården kan erbjuda och
att han behöver flytta innan skoltiden är klar.
Att söka en ny plats
Medarbetare på Kristoffergården och andra engagerade börjar 2001 söka efter en lämplig plats
i trakten och så småningom dyker Vårdinge by
upp som en möjlighet. God man ansöker om
boende på Vårdinge, men efter ett års arbete
avstyrks ansökan på grund av myndigheternas
osäkerhet om tolkningen av bygemenskap. Man
befarar en överetablering och ärendet rinner ut i
sanden. Vad som även rinner ut är tiden, för det
är beslutat att han skall skrivas ut från boendet
sju månader senare.
Vid det läget bildas en ny aktionsgrupp som börjar leta intensivt i trakten. Det är nu november
2002. Vinterdagar går för att se på fastigheter
som ratas och nätter till att undersöka annonser
och Internet. Huset måste ligga lantligt med lite
avstånd till grannar, tillgång till strövområden,
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kollektiva transportmedel i närheten och gärna
ett samhälle på gångavstånd.
I januari dyker ett intressant hus upp. Vi åker dit
på visningen och vår framtidiga arbetsgivare är
självklart med. Huset ligger vackert i landskapet
med stor tomt och några få grannar. Bussen
stannar nedanför. Huvudpersonen finner sig
tillrätta i en säng och visar att han gillar stället.
Saken är klar: budgivning! Säljarna är först lite
chockade över att en funktionshindrad skall
överta deras hem, men efter ett möte förstår alla
att en människa med autism kan ha minst lika
stor glädje av att bo där som de själva hade.
Så hans 18-årsdag firar vi några dagar senare
med god mat, dryck och ett rykande färskt köpekontrakt på födelsedagsbordet.

Aktionsgruppen bestämmer att lägga verksamheten i två aktiebolag. Det ena ansvarar för
driften som betraktades som ett högriskprojekt,
och det andra äger huset och alla lån. Om vi
misslyckas och går omkull finns huset separat
som säkerhet för lånen. Sparkapital samlas ihop,
ändamålsparagrafer skrivs och samma dag som
registreringsbevis faxas från Bolagsverket forslas
ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen.
Det har nu blivit slutet på mars och inflyttning
måste ske sista juni. Samma dag kryddas stämningen ytterligare när en granne ringer upp och
starkt ogillar våra avsikter. Han överklagar sen
till Länsstyrelsen för att få det stoppat. Hinner
överklagan att behandlas i tid, kommer våra
knappa tidsmarginaler att hålla? Vi känner liten
risk för att processen skall bli långtråkig.

Förberedelser
Innan vi skriver på köpekontraktet är Länsstyrelsen och representanter för kommunen på
plats och bejakar etableringen. Det skall vara ett
ungdomsboende initialt och sedan utvidgas till
ett vuxenboende med totalt tre platser. Trakten
heter Åby och huset ligger på en kulle och verksamheten får heta Åbykulle.

Finansiering
Sparmedlen blir aktiekapital och handpenning.
Huset skall övertas strax innan påsk. Bottenlånet är förberett i bank och toppfinansieringen
ordnas när en medarbetare belånar sitt hus
maximalt. Några dagar innan övertagandet kontaktar banken oss och begär att vi skall slå ihop
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bolagen om vi skall få lån. Vi bedömer det som
en dålig lösning och inte praktiskt genomförbart
på så kort tid, så vi hämtar ut våra handlingar
och tackar för oss. Genom ett intensivt sökande
hittar vi en ny bank med en medarbetare som
tänder på konceptet och med energiska förberedelser lyckas vi få i ordning finansieringen
för köpet plus lite medel för ombyggnad. På
påskaftons morgon när dimman ligger tätt har
vi invigning av huset och verksamheten med en
enkel festlighet och Grundstensmeditationen.
Medan vi läser meditationen lättar dimman och
solen lyser från en klarblå himmel. Vi är i april.
Den andra vårdtagaren, hantverkare och
förhandlingar
Vår vän har en tidigare klasskamrat som
numera bor på Ekgården. Hans öde är likartat.
Han skall skrivas ut i förtid och hemkommunen
har inget för honom. Frågan kommer till oss
om att ordna ett boende, och eftersom vi känner
honom är det lätt att säga ja.
Hantverkarna rycker in. Det handlar om säkerhetsglas, rostfria toaletter, träpanel på väggar,
jourrum och specialanpassning som egentligen

inte får kosta något, men det går på något vis.
Samtidigt förhandlar vi med två kommuner
om vårdavgifter, men utan att komma till avtal;
det är ju på tok för dyrt. Det blir mängder av
budgetar men de kommer aldrig ner till nivåer
som beställarna gillar. Verksamheten måste vara
mycket personalintensiv, vi måste lyckas från
starten. Samtidigt vet vi att vi tar på oss uppgifter som andra inte vill ta i med tång. I tillägg
överlägger vi med myndigheterna hur vi kan
bedriva en anpassad skola utan skoltillstånd för
det första året, men det är lättare att få till.
Medarbetare
Vi har en fördel genom att flera i medarbetargruppen känner våra vårdtagare väl ända sedan
tiden på Mora Park. När vi söker nya medarbetare prioriterar vi under våren personlig lämplighet. Flera är redan i arbete med vårdtagarna
och de nya kan delvis skolas in innan flytten.
Känslan att gå på något mot alla odds är stark,
och en piratflagga hängs upp i tv-antennen. Den
får hänga i två år.
Fortsättning på nästa sida
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två vårdtagare. Efter sex månader är vetebrödsdagarna över och huset ser ut som en schweizer-ost. Alla reaktioner kommer i dagen och det
är en tuff tid. Många som söker tjänst vänder i
dörren. Men medarbetargruppen i stort klarar
av pressen och håller ihop. Vi söker bygglov
för att bygga till en tredje plats och bereda ett
vuxen-boende, men grannen överklagar åter och
det blir förseningar. Dessutom går byggaren vi
anlitat i konkurs. Ingen gråter direkt för vi har
händerna fulla och behöver lugn. Under försommaren börjar det lyfta långsamt och vi har
skolavslutning för våra två boende i Hölö kyrka
med fest efteråt.

Slutspurten
Mitt i juni meddelar Länsstyrelsen om avslag på
överklagan från grannen. Vi får börja. Vänner
och bekanta skänker husgeråd av alla slag och
utseende. Kommande medarbetare målar och
laserar på fritiden, även på midsommarafton
som är klassiskt regnig.
På måndag, den 30 juni, skall inflyttning ske.
Torsdagen innan finns ännu inga avtal skrivna.
Med den ena kommunen räknar vi med att det
löser sig smidigt, men den andra har tydligt sagt
att man inte vill betala det vi begärt. Vi ligger nu
ute med 2,5 miljoner kronor privat. Kring midsommar är nätterna ljusa och läget bidrar till ett
sömnlöst nattliv. På torsdag eftermiddag faxar vi
till respektive kommun och meddelar att vi inte
kan ta emot den boende på deras premisser. Vi
kommer därför att söka en annan vårdtagare. Vi
tackar för ett intressant samarbete och önskar
dem en trevlig sommar!
Fredag morgon kommer svaret att man antar
vårt bud. På eftermiddagen är alla avtal i land
och tjänstesverige åker på semester. De två boende flyttar in. Vi är igång!
Det första året
Vi är nu 11 medarbetare totalt som arbetar med
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Det andra året
Dagverksamhet efter avslutad skolgång börjar
först på tomten kring boendet och på Vårdinge
men flyttar efter hand över till gården Skillebyholm som ligger bättre till. En medarbetare
flyttar till gården.
Vi har sparade medel för bygget som vi lägger på
att renovera ett kombinerat garage och hönshus
till verkstad, kontor och konferensrum. Det går
inte att ha medarbetarmöten i de gemensamma
utrymmena och administrationen måste ut ur
ett litet sovrum med snedtak.
Vi får överta ett byggprojekt gällande en gruppbostad på Skillebyholm av Föreningen
Kristoffergården som prioriterar en skola med
boende. Vi ritar om huset och bygget kommer
igång våren 2005. Huset får heta Skillebyhage
gruppbostad. Boendet har fyra lägenheter för
personer med stora omvårdnadsbehov. Samtidigt kommer äntligen bygget i det första huset i
gång. Det heter nu Skälbykulle.
Det tredje året
Vi har två år bakom oss i juli, och allt är byggprojekt. Mitt i den pågående verksamheten är
vardagen grävskopor, sprängningar, byggarbeten
tidigt och sent och räkningar i miljonklassen.
Det blir snabbt klart att byggbudgeten inte
kommer att hålla, men det är bara att fortsätta,
hålla kursen och satsa på en tilläggsfinansiering
när kassan sinat. Det blir åter igen en sommar
med långa nätter. På Skälbykulle flyttar den nya
vårdtagaren in enligt plan i september.

Mitt i det hela kommer en akutförfrågan om
ett specialboende för en extremt vårdkrävande
person som kräver ett ensamboende. Vi gör ett
platsbesök och ser att det ligger inom vår målgrupp. Vi har ett hus på hand och går till banken
i augusti. Där skakar man på huvudet och säger
att bolaget är mer än fullbelånat; vill ni så får ni
köpa det privat. Valmöjligheterna blir enkla att
ta ställning till och efter övervägande köps det
in. Några dagar senare meddelar kommunen
att tillståndsansökan avstyrks. Det är redan för
mycket vårdverksamhet i trakten och andra
kommuner borde klara sina vårdbehov på hemorten. Upplevelsen av att ha köpt ett oanvändbart hus är inte direkt upplyftande. Länsstyrelsen meddelar dock att vi uppfyller alla kriterier
och kör över kommunen. Tillståndet kommer i
posten ett par dagar innan vårdtagaren flyttar in
i oktober. Bostaden får namnet Skälby som det
haft sedan gammalt.
På Skillebyhage hinner hantverkare och medarbetare med förenade ansträngningar under
juldagarna få det nya huset klart invändigt för
en planerad inflyttning. Tre vårdtagare flyttar
in i januari 2006. Med minsta möjliga marginal,
ytterligare lån från kreditinstitut och privat
samt en mängd obetalade byggfakturor kommer
verksamheten in i den nya kostymen.
På fyra månader går Åbykulle från två till sju
vårdtagare, 11 till 35 medarbetare, till sju sovande jourer och fyra bussar. I bokföringen finns i
januari 2006 en fascinerande hög skuldsättning
och i kassan inte en krona.
Det fjärde året
Skälby gruppbostad byggs om under sommaren
och en ny boende flyttar in. Några månader senare flyttar den nionde vårdtagaren på Skillebyhage. Alla platser är nu tillsatta.
Nya medarbetare kommer till och vi är nu
snart 50. Det är ett roligt arbete att lära känna
varandra. Medarbetargruppen arbetar med stor
entusiasm kring uppgifter som tidvis är mycket
krävande och under året prioriteras kurser och
utbildningar.
Våra krafter riktar sig också mot att utveckla en
individanpassad arbetsgemenskap i daglig verksamhet på gården Skillebyholm. Det kommer att
ta tid innan den enskilde arbetstagaren kan visa

sina intressen och begåvningar.
Samverkan
I backspegeln ser vi hur många människors
intresse och engagemang gör det möjligt att
åstadkomma en verksamhet på så kort tid. Till
den kretsen hör även många utanför Åbykulle
som bejakar och stödjer initiativet: medarbetare
från Länsstyrelsen, LSS-handläggare och myndighetspersoner från placerande kommuner,
gode män och föräldrar. Utan deras bistånd är
ett initiativ som detta inte möjligt och vi är djupt
tacksamma för allt stöd som vi fått. Men framför allt upplever vi att det är våra boende själva
som driver på genom sina behov och säregna
sätt att påverka omgivningen.
Det är också en stor utmaning att söka arbete
på en plats som ännu inte finns och att uthärda
improviserade lösningar och brister. Utan den
stora entusiasm som medarbetarna för in i vardagen tappar verksamheten snart lyftkraft.
Vi är alla olika med våra intressen, begåvningar
och brister. Det är viktigt att ta tillvara varandras resurser och att betrakta även tillkortakommanden som områden med stor utvecklingspotential. Det som håller oss samman är intresset
för den enskilde vårdtagaren och att bygga en
arbetsplats där både den funktionshindrade och
medarbetaren utvecklas.
Idé och vision
Vi vill att arbetsplatsen skall erbjuda fullgoda
levnadsvillkor både för den funktionshindrade
och för medarbetaren, de lägger båda stora delar
av sitt liv i gemenskapen.
Vi arbetar för begriplighet, hanterbarhet och
kvalitet och vår vision är att behålla prägeln av
integrerad småskalighet och att utveckla individanpassade enheter för funktionshindrade med
stora omvårdnadsbehov.
Hans Fredrik Berg är en av grundarna och verksamhetsansvarig för Åbykulle. Han har arbetat
med funktionshindrade inom antroposofiska
verksamheter sedan 1978. Hans Fredrik har
även varit verksam som bonde, kroppsterapeut
och operasångare.
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parsifalskolan
Text Jürgen Vater Foto Johannes Olsson

Här är det fråga om rejäla smörgåsar. Men så är ungdomarna på
Parsifalskolan också mellan 15 och 19 år, alltså i en ålder då det
inte brukar vara något fel på aptiten. Lunchmåltiden är viktig
händelse under skoldagen.
Men undervisningen är inte över bara därför att man tuggar
på mjukt bröd med leverpastej. Läraren och skolledaren Erland
Kornfeld har just avslutat en lektion i religionshistoria där man
osökt kom in på frågor om rasism och nationalism. Diskussionen
går fortfarande i höga vågor. Det är lätt att missuppfatta varandra
och tillskriva den andra åsikter den inte har. Men magistern är
generös med beröm då eleverna lyckats hålla samtalet sakligt och
rätta till missförstånd.
Och Ingemar, snart 17 år, är nöjd med samtalet som han engagerat
sig i. Han trivs över huvud taget bra på Parsifalskolan där han nu
gått i ett år.
– Jag tycker jag har lärt mig en hel del, säger Ingemar. Till exempel
LäS - sida 12

hur jag ska samtala, uttrycka
mig och tänka. Vad som är rätt
och fel, liksom.
Framför allt menar han att han
har blivit mycket lugnare under
sitt år på skolan. Finns då inget
han skulle vilja ändra på när det
gäller skolan?
– Jo, jag tycker skolan är för
stor. Det var roligare när den
var mindre.
Men han gläds över sina två
favoritämnen: engelska och
musik. I sitt eget övningsrum visar han den elgitarr han fått låna
och som han dagligen övar på. Innan han demonstrerar sina färdigheter är han noga med att stämma instrumentet. Och när han
väl kommit i gång – och han är verkligen duktig – har han snart
glömt besökaren.
Den skola Ingemar anser för stor har i dag sex elever. De möts
varje dag i en trivsam och rymlig lokal i ett hyreshus i centrala
Järna. Till sin hjälp har de tre medarbetare som alltid finns på
plats och en som kommer hit några timmar åt gången.
– Våra elever kommer från gymnasieskolor där man inte kunde
ta hand om dem, säger Erland Kornfeld. Vi gör alltså uppdragsutbildning åt andra skolor, till exempel Novalisskolan eller deras
skolor i hemkommunen.
Han ser det som en ynnest att få arbeta med dessa elever som inte
kan gå i specialklasser. De har Asperger och en hel palett av andra
neuropsykiatriska problem och måste mötas väldigt individuellt.
– Det här arbetet är mitt lilla försök att förändra världen. Och
samtidigt är det väldigt lärorikt för oss medarbetare. Vi ser ju
direkt vad som går bra i verkligheten och vad som bara fungerar i
våra tankar.
I regel, menar Erland Kornfeld, utformas dagens skola efter kloka
tankar och sedan får eleverna passa in i det givna mönstret. Kan
de inte det betraktas de som onormala. Men här på Parsifalskolan
försöker man forma skolan efter eleverna, ett försök som ständigt
utvecklats sedan starten för snart två år sedan.
– Vi utgår naturligtvis från waldorfpedagogiken, men det vore fel
att påstå att vi arbetar enligt någon speciell metod. Väldigt mycket
beror på den personliga konstellationen: just mitt möte med just
den eleven. Jag kan uppleva det som en direkt karmisk* situation.
Har jag en gång sagt ja till en elev så ingår jag en tydlig förbindelse
med honom.
En sak är säker: det går inte att tvinga de här eleverna till något.
De behöver inte vara här och kan därför inte straffa ut sig. Alltså
hör det till lärarnas uppgifter att hitta undervisningsämnen som
eleverna tycker om. Det är en situation som är ny för dem – på
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tidigare skolor har de misslyckats just därför att de inte vill låta sig
tvingas. Samtidigt måste de lära sig vissa umgängesformer för att
klara sig i ett socialt sammanhang.
– Jag brukar jämföra det med att ta körkort, säger Erland Kornfeld. Vill man inte lära sig trafikreglerna är det ju bara att ge sig ut
på gatan och se vad som händer. Har man fått för sig att vilja köra
på vänster sida är det ju inte svårt att räkna ut följderna. Men det
är inte jag som bestämt att man ska köra på höger sida! Det går
inte att protestera mot mig eller diskutera med mig, utan det är ett
faktum. Min uppgift är att lära ut hur och var man kör. Jag talar
alltså bara om hur det är. Sedan finns det en omgivning – i form
av en myndighet – som prövar om man har skaffat sig förmågan

“vill man inte lära sig trafikreglerna är det
ju bara att ge sig ut på gatan och se vad
som händer”
eller inte. Men visst: det här med socialisering är en besvärlig
process.
Försöket att strukturera tillvaron speglas i vardagens utformning.
Man börjar med en liten morgonsamling där musiken spelar en
stor roll. De elever som förmår följa huvudlektionen på morgonen
ägnar sig sedan åt ett ämne under en viss period. De andra får mer
praktiska uppgifter. Efter mellanmålet blir det övningstimmar i
matematik, svenska och engelska. I möjligaste mån får man också
inblick i de mer traditionellt konstnärliga ämnena. Dessutom har
flera elever påtagliga specialbegåvningar som de får odla i skolans
regi: ridning, fotografering, fotboll och, som vi har sett, gitarrspel.
Det gäller att hitta nyckeln till vars och ens beteende, ett beteende
som ofta sitter oerhört hårt. Alla har ju en orsak att göra som de
gör. I början gör man därför en beteendeanalys och en gemensam
plan för vad som ska uppnås. En god hjälp får Erland Kornfeld naturligtvis genom sin mångåriga erfarenhet inom läkepedagogiken,
senast som ledare för verksamheten vid Dormsjöskolan.
– Vi försöker åstadkomma förändringar genom förstärkning och
uppmuntran. Tålamod, uppmärksamhet, uppmuntran i stället
för att haka upp oss på det de inte ska göra. Och vi kan redan nu
konstatera helt tydliga beteendeförändringar.
På skolan talas öppet om elevernas funktionshinder. Det ska vara
klart att ett funktionshinder är ingenting man är och inte heller
någon sjukdom. Det rör sig just om ett hinder, och man kan lära
sig vissa tekniker för att hantera det.
– I det sammanhanget betraktar jag läkepedagogiken inte så
mycket som en metod, utan mer som en hållning. Ett arbete med
sig själv för att kunna jobba med människor som ingen annan
orkar med.
Det finns för närvarande inga planer på att utvidga ParsifalskoLäS - sida 14

lans verksamhet. Framtiden får visa vilka behov som uppstår. I ett
avseende ger skolan redan nu en bild av en problematik som andra
skolor kanske kommer att få se mer av i framtiden, nämligen den
speciella situation som invandrarbarn upplever. Där kan det vara
så att hemmiljön fungerar på ett visst sätt, medan miljön i skolan
fungerar på ett helt annat sätt, inte minst när det gäller förhållandet mellan det manliga och det kvinnliga.
– På det området finns nog mycket att göra i framtiden, säger
Erland Kornfeld. Men vi vet ju också att dessa barn och ungdomar
är lika receptiva för kärlek som alla andra.
* karma = en människas handlingar som bestämmer hennes nästa
liv SAOL

Jürgen Vater var verksam som tonsättare och dirigent innan han
fick sin utbildning i journalistik. Han arbetar numera som journalist och översättare med både det svenska och det tyska språket
som arbetsredskap.
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porträtt: Hans-Gustav Kloose
porträtt är en ny del i LäS där vi möter personer som gjort något
speciellt för läkepedagogiken och socialterapin i sverige eller världen.
i detta nummer möter vi Hans-Gustav Kloose som var med och
skapade en speciell musikimpuls inom läkepedagogiken i sverige.
Text Jürgen Vater Foto Mats-Ola Olsson
LäS - sida 16

Ett helt yrkesliv i läkepedagogikens tjänst skulle vara nog så
mycket att blicka tillbaka på.
Men Hans-Gustav Klose har,
pensioneringen till trots, också
en hel del att se fram emot.
Det är nämligen så att hans
impulser inom musikundervisning och instrumentbygge inte
glöms bara för att upphovsmannen dragit sig tillbaka.
Tvärtom: de är i högsta grad

levande och utvecklas hela
tiden.
Det går dock lite långsammare
nu för tiden. Under de senaste
av hans 81 år har hälsan inte
varit den bästa och det sätter
naturligtvis sina spår. Förra
året dog hans tvillingbror i
Bremen, och resan till begravningen tog ytterligare på
krafterna.

– Min bror var ju alltid en och
en halv timme yngre än jag.
Men nu har han gått förbi mig
i utvecklingen, säger HansGustav Klose och glimten i
ögat skymtar genom melankolin.
Bröderna växte upp tillsammans i Hamburg och stödde
varandra under den gemensamma skoltiden. Musiken
intog en central plats i det för
övrigt mycket enkla hemmet.
På det viset lades grunden till
det som skulle bli brödernas
livsgärning. Men i och med
soldattillvaron och fångenskapen före respektive efter krigsslutet skiljdes bröderna åt.
Efter två och ett halvt år i Ryssland återvände Hans-Gustav
Klose till Hamburg. Så småningom tog han studentexamen och flyttade till Lüneburg
för att utbilda sig till folkskollärare. Och naturligtvis
fortsatte han med att musicera
flitigt.
Under en praktik i Bingenheim
gjordes ett studiebesök på ett
läkepedagogiskt hem – och här
skymtade livsuppgiften fram.
– Man ville behålla mig där direkt, eftersom det musicerades
mycket och jag spelade något
så sällsynt som oboe. Men det
gick inte då, och livet bjöd på
en del omvägar innan jag kom
fram till rätta platsen.
Fast snickarutbildningen som
följde kan, med facit i handen,
knappast betraktas som en
omväg. Visserligen blev han
aldrig arkitekt som det först
var meningen. Men kunskapen
i byggnadssnickeri kom väl
till pass när Kristensamfundet
många år senare byggde sin
kyrka i Järna.
LäS - sida 17

Intresset för Kristensamfundet vaknade redan under
tidiga vuxenår och delades
med tvillingbrodern. Djupt
existentiella upplevelser ledde

han lärt sig som snickare. Det
första han byggde för läkepedagogiska barn var faktiskt
inte något musikinstrument,
utan en rejäl gunga. Men

“stråkbasen blev en pedagogisk succé,
inte minst inom läkepedagogik och
socialterapi”
till att brodern slutligen avstod
från planerna att bli musiker.
I stället bestämde han sig för
prästseminariet i Stuttgart.
Senare hade han en samlande
funktion för musiklivet inom
Kristensamfundet.
Men Hans-Gustavs bana var
till en början inte lika rak.
Lärarutbildning följde samt
ett nytt möte med läkepedagogiken. Nu kunde han visa vad
LäS - sida 18

efter ett föga lyckat försök att
komma tillrätta med nionde
klassen på en waldorfskola var
det dags att på allvar välja inriktning i livet. Han skrev till
tolv läkepedagogiska hem runt
om i Europa. Bland svaren
fanns en inbjudan att komma
till Mikaelgården i Järna, och
därmed var framtiden avgjord.
– Men nu är vi ju redan
framme vid 1955, säger Hans-

Gustav Klose. Och livet var
förstås inte bara utbildning
och arbete. Jag hade gift mig
med Johanna och vi hade fått
vår dotter Angelika. Så vi var
tre stycken som flyttade till
Sverige där familjen senare fick
tillskott i form av Ragnhild,
vår andra dotter.
Familjen tyckte att det var lite
väl högtidligt att flagga med
anledning av deras ankomst,
men så visade det sig att de
hade anlänt på kungens födelsedag. I varje fall kände de sig
mycket välkomna.
På Mikaelgården tog det musikaliska arbete vid som sedan
kännetecknade hela livsgärningen. Även om arbetsplatsen
snart byttes mot Solbergahemmet som vid den tiden leddes
av Gustav Ritter.
– Han frågade mig om jag inte
ville undervisa också, men jag
föredrog att fortsätta i vården.
Först senare vågade jag mig på
läraryrket igen.
1966, efter en tid på Årstahemmet i Stockholm, kom
Hans-Gustav Klose äntligen
till Saltå arbetsskola i Järna
där han skulle stanna fram till
pensioneringen. De första åren
av denna tid undervisade han
också en del på Helgestahemmet – och det var där impulsen till eget instrumentbygge
föddes.
– Jag arbetade med en rätt
så begåvad flicka, men hon
kunde absolut inte koordinera
händerna så att ena handen
grep tonerna på en fiol och
andra handen förde stråken.
Jag tyckte att hon bara borde
föra stråken, för då skulle det
bli enklare. Alltså byggde jag
ett instrument som kunde

spelas av två personer: den ena
hanterar greppbrädan, den
andra stråken.
Stråkbasen hade sett världens
ljus: en enkel resonanskropp
med greppbräda och två
strängar. Två personer, exempelvis lärare och elev, sitter
mitt emot varandra och lägger
instrumentet på sina knän. Så
kan den ena trycka ner strängarna på de ställen som för
säkerhets skull är markerade
med olika färger, samtidigt
som den andra för stråken.
Tydligare kan det sociala samspelet i musiken inte bli.
– Stråken gör ju andningen
nästan synlig så att barnen
verkligen lär sig ”sjunga” med
hjälp av instrumentet, säger
Hans-Gustav Klose.
Stråkbasen blev en pedagogisk
succé, inte minst inom läkepedagogik och socialterapi. Efter
det att Hans-Gustav Klose
hade byggt ett par stycken
övertogs produktionen av en
instrumentmakare i Järna som
framställer den mer seriemässigt.
Men instrumentet är rätt stort
och därför svårhanterligt för
mindre barn. När ett fyrårigt
barnbarn skulle börja spela
utvecklade Hans-Gustav Klose
därför en lillasyster till stråkbasen, ett instrument som han
kallade för duoviole. Den är
betydligt mindre än föregångaren och saknar resonanskropp.
Men den spelas på samma
genialiskt enkla sätt av två
personer som sitter mitt emot
varandra.
– Tonen av den öppna duoviolen är mild och intim.
Den stimulerar de spelande
barnen till ett andäktigt och

uppmärksamt musicerande
och åhörarna till ett stillsamt
lyssnande. Vi har också använt
dem som körinstrument: fem
duovioler med tio spelare i en
fjärde klass. Det blev en ljus
stråkkör.
Stråkbasen finns numera även
på Musikmuseet i Stockholm
där man också får spela på
den.
Bland övriga instrument som
Hans-Gustav Klose har byggt
finns några lyror som han för
det mesta själv har spelat på.
Inte minst i Kristensamfundets
gudstjänster, där han under
många år var den ende som
bidrog med musikaliska inslag.
På senare tid har han trappat
ner engagemanget, men ännu
för ett par år sedan kunde man
höra honom på söndagar: på
altfiol, blockflöjt eller lyra.

– Men viktigast är ju att de nya
instrumenten kommer till användning inom läkepedagogik
och socialterapi. Det är därför
de är skapade. Och jag tror det
är där de kan göra störst nytta,
säger Hans-Gustav Klose.
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våra metoder
Till nr 5 av LäS skrev jag en artikel med titeln ”Människor utan språk” och i den beskrevs ett
pågående utvecklingsprojekt på Mora Park. De positiva erfarenheterna av projektet har sedan dess snarare ökat än minskat. Övertygelsen att metodiken att i umgänget med barn med
funktionshinder använda “tecken och bild” är viktig och mycket betydelsefull har ytterligare
befästs, och därför vill vi än en gång dela med oss av våra upplevelser. Förhoppningsvis kan
inblickarna i arbetet, som vår ”pilot” och projektledare Peggy Strobel nedtecknat, bekräftas
av våra kollegor och ha en stimulerande och förstärkande effekt.
Att våra små och trevande försök skulle resultera i en så myllrande aktivitet och så stora
framsteg hos olika barn kunde vi inte ana för fyra år sedan.
Göran Nilo

bildkommunikation
ett utvecklingsprojekt på mora park
Text Peggy Strobel Foto Beata Bergström

Det kommunikationsprojekt som vi startade för
fyra år sedan har blivit en stor framgång. Samtliga barn på Mora Park har bildsatt dagsförlopp,
och arbetet med bilder är idag en aktiv del av
vårt dagliga arbete. Vi har sedan förra artikeln
skrevs ändrat och utvecklat vårt bildsystem. I
de tidigare renodlade bilderna skriver vi nu in
bildbetydelsen med små bokstäver. Barn och
medarbetare har också tilldelats ett unikt tecken
för sina egennamn och alla medarbetare behärskar ett flertal tecken.
Ja, visst har det hänt mycket med våra barn - alla
har gjort framsteg i att hantera sin individuella
kommunikation och världen har blivit avsevärt
mer begriplig för dem. Hos en del av barnen är
detta särskilt tydligt, och jag vill nämna några
exempel.
En flicka med autism har börjat erövra teckenkommunikationsspråket. Hon använder sig
av ett antal tecken flera gånger dagligen. Hon
är intresserad av bilder och kan nu själv välja
sånger via bilder. Det största av allt var dock när
hon började säga sina första två ord: ”papper”
och ”Maria”. Vad medarbetarna blev glada när
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de hörde detta första gången!
En pojke med autism har gjort mycket stora
framsteg. Flera år försökte vi hitta en väg till
honom. Bilder han fick gick sönder, han använde
sig inte av tecken och verkade överhuvudtaget
inte intresserad av våra kommunikationserbjudanden. Men medarbetarna runt honom ville
inte ge upp och fortsatte leta efter en framkomlig väg. Efter flera år började han teckna olika
saker vid matbordet. Sedan fick han tecknen för
papper och det var genombrottet. Att leka med
papper är det bästa han vet och att kunna fråga
efter sin favoritleksak var nyckeln för honom för
att förstå det meningsfulla med kommunikation. Nu försöker han teckna hela dagen och han
har blivit betydligt lugnare, mer tillgänglig och
avspänd. Den tidigare tendensen till aggressivitet är som bortblåst. Han har också börjat ta till
sig bilder och är numera mycket intresserad när
vi ritar, tecknar och läser i skolan.
Även barn med utvecklat tal har fått hjälp av
bildmetodiken. Förut var det för många oklart
vad som kommer att hända under dagen. Vi
lämnar inte längre barnen i ovisshet och pris-

givna åt upplevelsen av en kaotisk omvärld,
omöjlig att tolka. När barnen får börja sin dag så
att den ter sig förutsägbar och begriplig i förhållande till dagshändelserna, blir de lugnare och
tryggare i sig själva.
Arbetet har verkligen gått framåt, men samtidigt
är det viktigt att vi inte slår oss till ro med det vi
redan gör utan fortsätter att utvecklas. Nyckeln
i kommunikationsarbetet är att arbeta individuellt med varje barn, något som motsvarar
läkepedagogikens grundhållning.
Vi hade etablerat den teknik i form av dator
m.m. som behövdes för bildframställning.
Bilderna var tillverkade, medarbetarna tecknade
i vardagssituationerna och allt verkade gå bra.
Men om man i den situationen inte ser upp finns
risken att hela impulsen stagnerar igen. Det är
viktigt att hålla arbetet levande, att man som
medarbetare fortsätter uppleva det som intressant och stimulerande. Det gör man
lättare om man kontinuerligt är på spaning efter
nya möjligheter. Om ett barn har tröttnat på
sina bilder och börjat begripa sin dag tappar det
snart intresset. Detta visar sig tydligt, och även

medarbetarna blir då omotiverade om de inte
är inställda på att kontinuerligt driva projektet
vidare.
Kommunikation betyder så många olika saker.
Till exempel handlar det om att kunna förhålla
sig till tiden och rummet och att förstå hela
omvärldens beteende och strukturer. Som pedagoger och terapeuter är det vår uppgift att göra
världen begriplig för barnen.
Vi bestämde oss så småningom för att fördjupa
det individuella arbetet med våra barn. Resultatet blev att en del av barnen har fått stora
klockor i sina rum. Runt klockan finns det
bilder, så att de barn som har stora svårigheter
med tidsuppfattningen, kan relatera dagshändelserna till tiden på mer precist sätt. O, vad barnen
tyckte det var roligt! Även medarbetarna fick
nytt utlopp för sin kreativitet. Vi planerar att
efterhand kunna bildsätta hela veckan eller att
ge barnen en egen liten bildalmanacka, så att de
kan relatera till hela månaden.
För en del av våra barn kan det se ut på det här
sättet. Dock är utvecklingsnivåerna barnen
emellan helt olika. 1 lekskolan, där våra yngsta
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barn finns, har vi små individuella mål för varje
barn. Till exempel att välja en aktivitet, antingen
med hjälp av bild eller med tecken. En pojke får
sätta upp sitt dagsförlopp (fyra bilder) självständigt.
Ja, det finns många variationer när man vill
underlätta det dagliga livet. Ett av de viktigaste
områdena att lära sig bemästra är att kunna
utrycka sina basala behov, dricka, äta och klara
av toalettbesök.
En del av barnen har stora svårigheter med
övergångar mellan olika livssituationer. Det kan
till exempel handla om att klara av att gå från
ett moment till nästa inom samma undervisningstimme. Det skapar mycket problem när
man känner sig osäker inför varje nytt moment i
livet. Här fick vi hitta en speciell lösning. Medarbetarna fick en nyckelring med adekvata bilder
på, så att man aldrig – varhelst man befinner sig
- ska behöva stå utan kommunikationsmedel
inför sitt barn.
För en pojke som är rörelsehindrad och sitter i
rullstol fick vi hitta en helt annan lösning. Han
kan p.g.a. sin nedsatta motoriska funktion inte
teckna och det är svårt för honom att med sin
rörliga hand greppa sina bilder. Vi anpassar oss
helt till honom, och han fick vid varje plats han
sitter följande bilder: en bild och färg som står
för ja och en bild och färg som står för nej. PojLäS - sida 22

ken har redan en förmåga att kunna utrycka sin
vilja, och detta blir ett sätt för oss att ta honom
på allvar och ge honom möjlighet till ett medbestämmande i det egna livet.
Jag skulle kunna ge många fler exempel på individuella kommunikationsplaner. För att arbetet
ska vara framgångsrikt behöver det ständigt
utvärderas, och det sker också regelbundet. Erfarenheterna under dessa år har gjort oss grundligt övertygade om att detta arbetssätt är högst
meningsfullt, och framgångsrikt, och något vi
inte kan tänka oss vara utan. Barnen tränas inte
på ett mekaniskt sätt, men vi ger dem ständiga
erbjudanden om olika kommunikationsmedel
och kommunikationssätt och anpassar dem för
varje barn. Lika viktigt är att medarbetarna får
kontinuerlig fortbildning för att kunna upprätthålla intresset för detta arbetssätt. Det hela är
ett ständigt pågående forskningsprojekt med en
stor och värdig målsättning. Hur kan vi förstå
barnen bättre, och hur kan de förstå oss? Själva
grundstenen i en äkta människogemenskap.
Peggy Strobel är sjuksköterska och läkepedagog. Hon arbetar sedan 10 år på Mora Park som
skolsköterska, lärare och terapeut.

jag lärde känna tre av mina
söner först i vuxen ålder
Text Hilke Osika Foto Mats-Ola Olsson

Jag kunde inte tro det. Jag måste drömma. Så ofta jag drömt på
natten att Erik kunde tala obehindrat. Erik som liksom sin tvillingbror Markus och hans storebror Andreas aldrig hade kunnat
säga ett enda ord. Ja, knappt kunnat åstadkomma mer än sina
handviftningar, medan han gungade fram och tillbaka och tittade
på sin viftande hand.
Och nu hade Béa Kaufmann från Schweiz fått alla tre att kommunicera genom att peka på bokstäverna på bokstavstavlan. Genom
att arbeta med var och en av dem i mindre än två timmar! Efter
sex dagars daglig träning med mig kunde vi gå över till att skriva
på datorn. Bra för folk med dåligt minne som jag.
Detta hände i juli 2005 och i flera veckor gick jag omkring med
känslan att jag bara drömde. Detta kunde helt enkelt inte vara
sant.
När mina gravt utvecklingsstörda barn med svår autism hade
kommit till olika ställen där de hade det bra, började jag vid sidan
av mitt arbete med musikterapi läsa om autism och Aspergers
syndrom. Vad är den gemensamma nämnaren för alla dessa
symptom, vad ligger till grund för dem? Denna fråga sysselsatte
mig intensivt. Jag gick på föredrag och kongresser och läste även
en del utländsk litteratur. Så småningom började jag själv hålla
föredrag och kurser i ämnet.
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Redan i mitten på 1990-talet läste jag således Birger Sellin (”Tysklands värste autist”) som hade skrivit två böcker med hjälp av
metoden facilitated communication (i fortsättningen kallad fc). Så
småningom tyckte en av mina söner som är läkare att jag skulle
lära mig den metoden. Men jag hade nog med mitt arbete (musikterapi). Det var yngre människors sak att ta itu med fc, tyckte jag.
Så fick jag på våren 2005 den mycket instruktiva schweiziska
filmen ”Mitt tänkandes språk” om fc. Jag tog genast itu med att
översätta den, men när jag ville visa dvd:n för mina friska barn,
vägrade min son att titta på den. Han sa istället med en läkares
hela auktoritet: ”Åk ner och lär dig!”
Det var då jag ringde ner till Schweiz och bad Béa Kaufmann att
lära mig fc. Hon hade arbetat med autism i 40 år, mest som konsult, och sedan 10 år tillbaka undervisat i fc. Jag kände henne från
en av mina egna kurser i Schweiz. Själv hade jag provat fc tidigare
på egen hand. Det hade inte funkat alls, jag hade ju inte lärt mig
metoden.
Hon kom i juli 2005 till Stockholm, bodde hos oss och lärde mig.
Sedan dess skriver jag regelbundet med mina tre autistiska söner
och andra vuxna med autism. I början hade jag många frågor till
dem och fick överraskande svar (man frågar vanligtvis inte vuxna
något man redan vet svaret på). Nu för tiden låter jag dem själva ta
upp det som intresserar dem för tillfället, eller vad de önskar sig.
Vem anade ett sådant utpräglat intresse hos dem? För Andreas är
det porträttmålningar som intresserar, framför allt målarkollektivet i Worpswede, för Erik är det Mozart, Bach och Bruckner som
han inte kan få nog av och Markus måste se ”stora och mäktiga
borgar och slott”. Jag har i hela mitt liv inte gått på så många
konserter, museer och festivaler som sedan juli 2005. I början, och
även nu av och till, behöver de tala om den stora sorgen att inte
kunna tala, att inte ha fått gå i vanlig skola och lära sig, att inte
kunna behärska impulserna att hojta m.m.
De friska syskonen är lyckliga och säger att de har fått helt nya
syskon, och då inte som bebisar utan som vuxna man kan samråda med och som kommer med oväntade och vettiga synpunkter.
Varför och hur fc fungerar har jag skrivit om i min lilla skrift
Markus resa till Paris. Kort sagt är människor med denna sorts
autism inte blinda eller döva, utan det är egenrörelsesinnet, kinestesin, som är utslaget. Då kan man ersätta det med beröringssinnet. Kan de inte använda sin egen hand till noggrant riktade
rörelser, eftersom de inte känner tillräckligt bra var de har sin
hand och hur den rör sig, så kan de känna handen genom att en
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annan person berör den. De kan då använda handen till riktade
rörelser som att peka på bokstäver. I motsats till synen och hörseln
kan egenrörelsesinnet tränas och beröringen av stödpersonen så
småningom fasas ut, tills somliga av dem kan skriva självständigt
efter några år.
Hur de har lärt sig bokstäverna? 29 bokstäver i olika kombinationer har de helt enkelt lärt sig med hjälp av sin intelligens. De har
ju haft all tid i världen att sitta (eller gunga) och klura ut vad orden
står för på mjölkpaketet på bordet eller på skyltar och i reklamen.
Några hade lärt sig av någon optimistisk fröken. Orden vi talar är
genast borta, de skrivna orden kan man titta på om och om igen.
Markus och jag reste till Paris, eftersom han som liten parvel hade
hört två medarbetare på boendet prata om Mona Lisa på Louvren
i Paris och nu, när han kunde skriva, hade han tjatat omkull sin
mamma för att få åka dit. Markus resa till Paris blev ett slags kåseri med alla små katastrofer på resan. Sedan dess har han fått mig
att även bese sagoslottet Neuschwanstein och Salzburg tillsammans med honom. Den reseskildringen kommer också snart ut.
Erik ville resa till Mallorca med mig, vilket vi gjorde, och Andreas
och jag har besökt Västkusten med Göteborgs konstmuseum. På
den vägen är det. Genom att vi nu kan kommunicera kan vi även
komma överens om regler och förutsättningar för alla dessa äventyr. Tidigare hade detta inte varit möjligt.
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Konstnärskoloni nordost om Bremen
Kan köpas på Robygge eller av författaren

Från 1985 till 2004 arbetade Hilke Osika på Vidarkliniken, först
med administration, sedan musikterapi. Sedan 2004 har hon musikterapi i egen regi på Steinerseminariet. Hon håller föredrag
och har kurser om autism och om Aspergers syndrom samt om
facilitated communication.
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Ida och Hanna på La Motta

tobias, bobby och martina på haganäs

när Ida reste söderut och
Bobby kom till norden
Text Brigitte Deck

”Vem av oss har bott på samma plats sedan
treårsåldern?”
Det är Jan som frågar - och vi har nu båda blivit
mycket eftertänksamma.
Vi sitter i vardagsrummet i Casa Calicanto i
italienska Schweiz. Det Socialterapeutiska Institutet La Motta ligger på sluttningen ovanför sjön
Lago Maggiore, utsikten mot fjällen och sjön är
hisnande vacker.
Byn nedanför heter Brissago och är sista orten i
Schweiz innan gränsen till Italien.
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Ita Wegman grundade La Motta 1937. Hon
tyckte om det subtropiska landskapet och ville
egentligen ha det som en plats för rekreation för
medarbetare inom de läkepedagogiska Institutionerna. Men på grund av krigshotet från
Tyskland kom snart de första barnen dit från
Sonnenhof i Arlesheim. Gradvis under 80-talet
blev det en socialterapeutisk verksamhet; barnen
hade blivit äldre och samhället hade behov av
platser för vuxna.
På La Motta bodde även Sandroe, som hade

“Romina berättar att hon aldrig sett Bobby
le och skratta så mycket som när han var på
Haganäs. Han trivdes i verkstan där han fick
vara med en arbetskamrat som talade”

hunnit bli 53 år gammal då jag i slutet på 60talet kom dit som praktikant. Han presenterade
sig för mig med orden: ”Jag är det första läkepedagogiska fallet”. Först långt senare skulle
jag förstå att han hade alldeles rätt. Han var ju
faktiskt det första barn som beskrivits i läkepedagogiska kursen.
Det var på La Motta som jag mötte antroposofin
för första gången.
Så småningom fick jag ta hand om en barngrupp, och dit kom efter ett tag även Bobby från
Amerika. Han var då tre år gammal och hade
Downs syndrom som de flesta av barnen i gruppen. Bobby lärde sig gå, äta, sjunga, och tala.
När han var närmare fem år skulle jag tillbringa
ett år i Sverige och sedan återvända – men det
blev 37 år.
Bobby utvecklade aldrig sitt språk vidare utan
slutade helt att tala.
Han är fyrtio år nu.
”Han är väldigt fast i sina vanor. När vi åker på
semester till fjällen kan han släppa taget, han
blir gladare, rörligare. Så fort vi närmar oss La

Motta igen, sjunker han tillbaka in i sina mönster” berättar Jan.
Han borde komma till Sverige, tänker jag.
Plötsligt märker jag att jag säger det! ”Det måste
förstås vara en socialterapeutisk verksamhet.”
”Vi gör ett utbyte, det kunde ju vara väldigt bra
även för medarbetarna att få lära känna något
nytt, en ny plats, en annan kultur. Man kan väl
tänka sig två tre veckor till att börja med, sen får
vi se.”
Jan och jag planerar, det verkar självklart på
något sätt. Det är som om planen i själva verket
redan fanns där, det gällde bara att verbalisera
och genomföra den.
Lika enkelt var det i Sverige. Javisst säger Katharina, då jag frågar om Haganäs kunde tänka
sig… När jag sedan visar henne ett kort på
Bobby så är saken klar.
En del telefonsamtal och e-post gör sitt och så är
det dags.
Ida får åka till Schweiz med Hanna - och Bobby
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åker med Romina till Sverige. Resenärerna sammanträffar för en kort stund på
Arlanda!
Ida och Bobby är mycket olika personligheter med olika förutsättningar.
Men en viktig erfarenhet har varit gemensam för båda.
I ett nytt land med ett nytt språk och
bland nya människor kunde de ändå
känna igen sig i verkstäderna, i arbetsuppgifterna och i sättet att gestalta det
sociala livet. Det var det som utgjorde
”punkten i periferin” som gav trygghet
och identitet, och därmed kunde den
nästan överväldigande periferin upplevas befriande och glädjefull.
Ida visade tydligt att hon ville göra
sina egna erfarenheter utan Hanna.
”Jag har fått så många nya vänner”
säger hon glädjestrålande.
Det var en viktig upplevelse som stärkte hennes
självkänsla, menar Hanna.
Samtidigt som allt detta nya hade en bra ”sammandragande” inverkan på henne.
Det råkade sig så att under denna tid pågick den
internationella läkepedagogiska och socialterapeutiska konferensen i Dornach. Därför fick Ida
och Hanna besök av en hel delegation medarbetare från Haganäs mitt i alltihop, och det var
extra festligt förstås.
Romina berättar att hon aldrig sett Bobby le och
skratta så mycket som när han var på Haganäs.
Han trivdes i verkstan där han fick vara med en
arbetskamrat som talade.
Till sin stora glädje fick han laga mat i dagverksamheten.
Vid matbordet övertog han genast de sysslor han
hade hemma i Schweiz: tända ljus (till medarbetarnas förskräckelse) och hälla upp kaffe.
Hanna och Romina har gjort många värdefulla
erfarenheter. Det egna sammanhanget, som
man står inne i, blir tydligare genom att man lär
känna en annan verksamhet.
Man kan lära så mycket av varandra, det kan
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sonja och Bobby
uppstå helt nya insikter. Så kan sambandet mellan punkt och periferi som det beskrivs i läkepedagogiska kursen få ytterligare en dimension
och bli en konkret upplevelse.
Bobby och Romina kom och hälsade på hemma
hos mig. Vi tittade på gamla kort, då Bobby var
liten, på barnen som han lekte och bodde med.
Han log sitt mjuka leende, och han viskade två
gånger nästan ohörbart: ”Ja”.
Både i Schweiz och i Sverige är man övertygad
om att man vill fortsätta samarbetet. Nästa
tillfälle blir nog midsommarmötet med det passande temat ”För varandra i världen”.

Brigitte Deck är läkepedagog och arbetar på
Mikaelgården. Hon är också verksam inom utbildningen för läkepedagogik och socialterapi.

våra metoder

vad vederkvicker
mer än ljuset?
Text Brigitte Deck

Det finns en sjukdom som bara ökar och som
man i gamla tider inte kände till, det är nervositeten. Sjukdomen är en följd av den materialistiska världsåskådningen. Om de materialistiska
tankevanorna fortsätter kommer detta att få förödande konsekvenser för folkhälsan. Inte bara
vanlig nervositet skulle bli följden, utan barnen
skulle födas darrande. De skulle inte bara känna
av sin omgivning, utan varje omgivning skulle
göra ont. Den skulle förorsaka smärta. Psykiska
sjukdomar skulle öka och sprida sig epidemiskt.
Bara en andlig världsåskådning kan ge grunden
till hälsa för kommande generationer.
Det är Rudolf Steiner som uttrycker dessa tankar i ett föredrag i Stuttgart år 1906.
Är det en överdriven lätt sekteristisk skräckvision?
Nej - dessa hypersårbara, ”darrande” barn är
här, omgivningen ”bara gör ont”, den ställer
krav som är omöjliga att uppfylla, det är hopplöst.
Leon 13 år darrar bokstavligen i kropp och själ.
Det är svårt att få ögonkontakt med honom,
han är överallt och ingenstans, i ständig rörelse,
som en skrämd fågel. De första veckorna går det
ganska bra, han anstränger sig allt han kan för
att inte misslyckas. ”Var det bra?” ”Har jag gjort
rätt?” var hans ständigt återkommande frågor.
Han var livrädd för att misslyckas och för de
konsekvenser detta skulle få för honom hemma.
Efter en misslyckad helg brast det för honom.
Han blev aggressiv och utagerande, lyssnade inte
på någon, fönsterrutor kraschade på löpande

band, kamraternas tålamod tog slut. Han hade
kommit in i den onda cirkel som han kände
sedan tidigare.
Ännu en ruta hade just gått sönder när jag satt
med honom vid köksbordet och vi insåg att så
kunde det inte fortsätta.
Leon: (högt) ”Det går inte, jag skall åka hem,
den här skolan är lika dålig som den förra, det
funkar inte!”
Jag: ”Vet du … egentligen tror jag inte att du vill
åka hem … jag tror att du egentligen tycker bra
om den här skolan …
Leon har under tiden sjunkit ihop vid bordet.
Nu lyfter han på huvudet, stirrar på mig och
skriker: ”Du vet inte hur jag har det hemma
och vad som kommer att hända mig, du fattar
ingenting!!”
Det blir tyst ett tag och jag kan se honom bättre
nu, för det är som om han hade ”krympt”. Där
sitter bara en förtvivlad liten pojke som är livrädd. Det är som om det bara fanns vi två i hela
världen just nu. Vi och hopplösheten.
”Jag behöver medicin”, säger Leon plötsligt med
en bestämd och lugn röst.
Det var just detta jag hade kommit fram till
tidigare denna dag …
Nu för vi ett samtal, som inger hopp och som leder vidare. Det är inte hopplöst. Vi skall hjälpas
åt, livet har återvänt, det återspeglar sig i Leons
ansikte och i hela hans kroppsspråk.
Det uppstår ett ”rum” i rummet när det sker
sådana möten. Ett rum där man talar tyst och
trevande, där man ”krymper” på ett bra sätt,
inte bara Leon utan även jag. Det är ett rum fyllt
av ljus och värme, där vi är lika och där något
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till synes tyst och svagt kan besegra det högljudda och skenbart starkare.
Vi har haft många samtal sedan dess.
Livet med Leon är inte problemfritt, men han
har gjort stora framsteg och vi har hittat en gemensam utgångspunkt för ett inspirerande och
konstruktivt samarbete.
Ida 16 år vägrar att samarbeta, beter sig helt
absurt, provocerar, är våldsam och aggressiv.
Hon är inte ny på skolan men nu är hon totalt
blockerad.
Vi skall försöka att tala om saken - men hur?
Hon sitter där på stolen som ett svart åskmoln,
helt låst, lite framåtböjd med båda armarna fast
runt kroppen.
Det är tyst i rummet. På något sätt blir jag mer
och mer nollställd – ja, jag kanske krymper?
Tystnaden och även vanmakten får vara där.
Man skall nog lära sig att lita på vanmakten.
Efter en stund hör jag mig själv berätta ur mitt
liv, hur jag hade det när jag var ungefär i samma
ålder som Ida. Det är som om då och då en ton
klingade in i tystnaden, och som om här och var
en liten ljusstråle lyste upp mörkret. Plötsligt reser sig Ida upp i stolen, hon växer, på ett bra sätt!
”Va, det är ju inte klokt! Det är ju precis så det
är!! Hur kan sånt vara möjligt?!”
Nu sitter vi i en timme, glömmer tiden och bara
berättar för varandra, jämför, hittar förklaringar
– och vi är lika. Två vandrare möts på sin ödesväg, det har blivit ljust i rummet, det känns som
om vi såg varandra för första gången, och som
om vi inte var ensamma. En nådefull stund, som
bär vidare.
Vardagen med alla sina krav rullar på, men vi
som har fått vistas i detta ”rum i rummet” vi kan
med en blick påminna varandra om att vi alltid
kan återvända dit.
Det finns hur många exempel som helst. Om
barn som gång på gång trasslar in sig, förstör för
andra och för sig själva.
Det finns inget mera ensamt än ett kränkt barn
som hela tiden måste kränka andra.
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Hur kan det uppstå ett helande rum i rummet?
Glasfönster sedda utifrån är rätt intetsägande.
Sedda inifrån lyser de emot mig med alla sina
motiv och färger. Det är bara ur inifrånperspektivet jag kan hjälpa, inte ur något som jag
analyserar utifrån. Inifrån ser jag hur barnet har
det, hur det känner och tänker och hur vi kan
lösa problemet.
Jag måste bli barnet som jag skall hjälpa och
göra dess problem till mitt.
Ändå är det alltid en nåd när det sker sådana
möten.
I Läkepedagogiska kursen uppmanar Rudolf
Steiner oss att utveckla ett ”objektivt medlidande”, bortom sympati och antipati, där vi
inte upplever oss själva utan barnet. ”Man
söker alltid föreskrifter: Det här skall du göra så
– och det där så! Men som läkepedagog är man
aldrig färdig. Varje barn är en ny gåta. Det är då
barnets eget väsen som leder oss fram till hur
vi skall handla. Det är krävande men det enda
riktiga.” Dessa ord av Rudolf Steiner är mycket
aktuella.
Barn och ungdomar idag är mycket krävande
och konsekventa.
De kräver vår sinnesnärvaro. De kräver att få
möta människor i en tid när alla är uppkopplade
och anslutna via mobilen, datorn, hörlurar. När
alla hela tiden är någon annanstans än där de
befinner sig.
Dessa barn vill att vi skall se dem i deras verkliga gestalt och inte så som vi tycker att de borde
vara. Kravet de ställer är att även vi skall vara på
väg, på en inre utvecklingsväg, på samma sätt
som vi kräver det av dem.
Genom dessa barn kan man uppleva att waldorfpedagogiken faktiskt är en läkande pedagogik,
om vi kommer åt själva idén, det essentiella. Då
kan den praktiseras på många olika sätt beroende på barnen, läraren, och situationen. Om vi
bara bedriver lite allmänt ”vått-i-vått-waldorf”,
då fungerar det garanterat inte.

Parsifal fick gå en krävande och många gånger
smärtsam utvecklingsväg innan han, med förvärvat rätt sinnelag kunde ställa den enkla men
förlösande frågan till den sjuka Amfortas: ”Vad
fattas dig?”

Vad är härligare än guld? frågade konungen.
Ljuset, svarade ormen.
Vad vederkvicker mer än ljuset? frågade konungen.
Samtalet, svarade ormen.

Det rätta samtalet, som kan leda fram till ett
väsensmöte, kommer mer och mer att vara
förutsättningen för en läkande pedagogik – och
vem behöver inte den?

Ur Sagan om den gröna ormen och den sköna
liljan av Johann Wolfgang Goethe

Föreningen SOFIA bjuder in till

Stödgala!

Kulturhuset i Ytterjärna

Utställningar, uppträdanden med sång, musik och dans, god buffé och lotteri!
Lördagen den 22 september
16:00 Utställningar från SOFIAs projektgrupper
Sydafrika, Dominikanska republiken, Indien, Gambia, Brasilien, Ryssland., Georgien, Tanzania.

Bildvisning och berättelser från några projekt

17:00 Clown i stora salen
Uppträdanden, körsång och musik i foajén

18:00 Läcker Buffé
Pianounderhållning
Trubadur

19:30 Underhållning i stora salen med sång, musik och dans
21:00-00:00, musik, dans och fika i foajén
21:30 Lotteridragning
Försäljning av tårtor, kakor, öl, vin, snacks mm
Helkväll 250 kr (företag 350) inklusive mat och underhållning
Underhållning och dans 150 kr (företag 250)
Barn under 15 år halva priset

Intäkterna går till SOFIAs biståndsprojekt
www.foreningensofia.org
Biljetter Kulturhuset 08-554 302 00

Välkomna!
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leonardo 2–projektet
kan konstnärligt övande ge
yrkeskompetens?

Text Hélène Blomqvist

Frågan om varför det konstnärliga övandet
har en sådan central roll i läkepedagogisk och
socialterapeutisk utbildning ställs ofta av nya
studenter och medarbetare. ”Varför har ni så
mycket eurytmi och målning och sånt?” Svaret
kan då bli: ”Gå den här utbildningen så finner
du ett svar och upplever vad övandet gör.” Studenten börjar helt enkelt gå en väg och gör sina
erfarenheter med känsla och inlevelse.
Ett annat mer teoretiskt svar är: ”Det konstnärliga övandets roll är att verka inspirerande och
personlighetsutvecklande, att levandegöra och
belysa tankeinnehåll och dessutom ge förmågor
som kan användas i det praktiska arbetet.”
Dessa två svar är abstrakta, vart och ett på sitt
sätt, och ger ingen tydlig bild av vad som verkligen utspelar sig.
Min artikel beskriver en konstnärlig process
som pågått under en undervisningsperiod hösten 2006 på den Läkepedagogiska och Socialterapeutiska Utbildningen i Järna (LSU).
Det var en berättarkurs på tredje året, och syftet
var att berätta för en person eller en grupp i den
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egna verksamheten. Kursen var en del av ett
forskningsprojekt inom ramen för Leonardo 2,
ett utbildningsprojekt som EU finansierar och
som ingående beskrevs i förra numret av LäS.
Hur möts Leonardo och Grimm, vad är
förbindelselänken?
I det föredrag som Rüdiger Grimm höll den 29
januari i år beskrivs de redskap som läkepedagogen och socialterapeuten behöver för sitt arbete:
noggrant iakttaga och minnas, engagerat leva sig
in i olika situationer och tillämpa läkepedagogiskt yrkeskunnande.
Dessa redskap gör det möjligt att självständigt
möta och samspela med en annan människa
på ett intuitivt och insiktsfullt sätt, och det är
just dessa förmågor som övas upp och fördjupas
genom konstnärligt övande.
Grimm har vid ett tidigare besök i Sverige (1997)
påpekat att läkepedagogikens och socialterapins
framtid står och faller med utbildningarna. Leonardoprojektets mål är just att utveckla och höja
utbildningens kvalitet.

Att lyssna och leva sig in i berättelser
var andra steget i processen, och nu kom berättelserna. Gruppen lyssnade, läste, ritade och
samtalade. Sagor, legender, fabler och livsberättelser presenterades, var och en valde en
berättelse för att berätta den ”hemma”. Vi gjorde
övningar med fantasin och rösten, med kropp
och musik, och alla levde sig in i sin berättelse
och lärde sig att fritt återberätta den.”
> Studenten förstärker sin inlevelseförmåga,
grunden för empati och objektiv medkänsla.
Tre utbildare under Leonardovecka i Bad Boll.

Leonardo och Grimm har alltså samma inställning, utbildning är mycket viktigt.
För att göra ett utbildningsprojekt mer konkret
följer här en skildring av berättarkursen på LSU
hösten 2006.
Att iaktta och minnas
Som en förberedelse för att börja berätta, övade
och fördjupade studenten sin iakttagelseförmåga.
En övning bestod i att se och höra vad som
pågick vid vattnet i trädgårdsparken och sedan
beskriva i ord och bild hur det var. Naturen visade sin rikedom av intryck, den sinnevärld som
sagor och berättelser ofta har som ”scen”.
Andra övningar gjorde det möjligt att dyka ner i
minnets värld. Händelser, människor och platser
dök oväntat upp, liksom inre bilder fyllda av liv.
Dessa minnen kläddes i ord och berättades.
> Studenten fördjupade sin iakttagelseförmåga,
utgångspunkten för ett läkepedagogiskt förhållningssätt.

Att välja sin egen lyssnare
Parallellt pågick något viktigt. Studenterna valde
vem de skulle berätta för och i vilken situation i
verksamheten. Här kunde de använda sin yrkeskunskap, sin erfarenhet och sitt medvetande om
sjukdomsbilder.
Jag fick frågor som: ”Har du en berättelse för
någon som har svårt att hålla sig till sanningen?”
Flera valde någon som verkligen behövde lugn
och närhet.
Detta är själva utgångspunkten för ett målinriktat ”läkande berättande”, att se den andra,
veta vad den behöver och välja därefter. Sedan
läkepedagogikens barndom har man gjort så.
>Här tillämpar studenten sitt yrkeskunnande,
medvetet eller på känn.
Att berätta
Nu hade kursen pågått i två månader och det
var dags att berätta på den egna arbetsplatsen.
Studenterna funderade på hur de ville gestalta
rummet, några ville spela musik, sjunga och
använda dockor.
Lyssnarna var både barn, ungdomar och vuxna.
Här är några ord från gruppens medlemmar om
hur det blev.
”Jag kunde uppleva en mycket förtätad stämning. Jag kände mig upplyft, fick lika mycket
som jag gav, om inte mer.” ”Samspelet med
publiken var oerhört viktigt, och stämningen
runtomkring. En melankolisk elev satt och log,
det gjorde mig glad.”
”Det var lugnt, givande och jag upplevde
andlighet. Eleven applåderade efteråt och sa, du
är fantastisk!” ”Natten efteråt sov alla barnen
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Två av lärarna till projektet i Järna, Sigrid Ogland och Hélène
Blomqvist + Inger Lise Oelrich, berättare och inspirator.

hela natten. Jag har fått en djupare kontakt med
några elever efteråt.”
> I detta moment bär studenten ansvar för och
gestaltar självständigt en ”kulturell situation”,
och ger frukterna av sitt övande till någon eller
några på sin arbetsplats.
Att reflektera över sin egen
utbildningsprocess
Detta sista moment bestod av gruppsamtal, att
fylla i ett utvärdringsformulär och att skriva
något fritt. Många intressanta saker kom fram:
hur självförtroendet stärkts, hur den inre bildvärlden vidgats, hur kontakten med elever blivit
djupare, hur de egna begränsningarna blivit tydliga och hur respekten för de andra studenterna
ökat genom övandet.
Några exempel: ”Jag har fått en kick, en ny
inspiration till mitt yrke, ett nytt konstnärligt
redskap.” ”Jag blir förvånad att jag kan berätta
själv.” ”Jag vet att jag kan få dem att lyssna nu.”
”Man får mer bilder i huvudet när någon kan sin
sak.” ”Fantastiskt att lyssna, svårare att berätta.”
”Svårt att berätta på svenska.” ”Blev förvånad att
de andra berättade så bra!”
> Studenten blir medveten om helheten och
sin egen roll, hur övandet verkat och bidragit till
personlig utveckling och yrkeskompetens.
Vad är det nya?
Detta var de steg som studenterna tog på sin
konstnärliga övningsväg, steg som ingår i den
LäS - sida 34

triala metodens olika kombinationer av kunskapsinlärning, praktiskt arbete och konstnärlig aktivitet med reflektion som det område
i mitten, där de tre fälten möts. Det som var
nytt för studenterna och för mig själv var att så
målinriktat koppla ihop utbildning och arbetssituation, och att dessutom efteråt göra en så
omfattande analys av arbetsprocessen. Det var
mycket intressant och givande att som utbildare
följa hela processen, att uppleva vad studenterna
lärde sig, att höra och läsa om hur det var när de
berättade, hur de tänkte och kände efteråt, vilka
impulser det gav.
Som min del av Leonardo 2-projektet har jag
skrivit en uppsats om hela förloppet, Muntligt
berättande – en väsentlig del i läkepedagogik
och socialterapi och den presenterades för projektgruppen i Zeist i februari 2007. *
Sammanlagt har tjugofyra liknande projekt genomförts. Bearbetningen av projekten blir klar
hösten 2007. Då kommer projektledarna med
Petter Holm i spetsen att svara på EU-experternas fråga: ”Vilken verkan har er triala metod?”
*intressearad av att veta mer? Kontakta
helene-blomqvist@telia.com

Hélène Blomqvist är läkepedagog, talgestaltare och vuxenutbildare, och hon är även
verksam inom ramen för Läkepedagogik,
Socialterapi och Waldorfpedagogik.
Konstnärlig sång, dikt- och berättarprojekt är
en väsentlig del av hennes arbete och liv.

Konstens eget träd
Det finns ett träd med oräkneliga grenar
varje gren är annorlunda och bär löv och knoppar,
blommor och frukt på en och samma gång
Osedda bygger barnen kojor på de lägsta grenarna
du kan höra deras ljusa röster när de skrattar
och ropar i den svala skuggan om morgonen
Små sparvar av fuktig lera och fjärilar
med vingar där färgen ännu inte torkat
söker skydd undan den lågande solen vid middagstid
Nära månens silvermynt och de lysande stjärnorna
sover unga män och kvinnor tätt intill varandra,
i deras dröm hörs ord och dikter av ofattbar skönhet
Klättra upp i trädet och lyssna noganär natt blir morgon vibrerar en urgammal, nyfödd sång:
Konstens eget träd sjunger för dig!
				
			Hélène Blomqvist november 2006

Läkepedagogiska & Socialterapeutiska utbildningen i Järna tar emot
anmälningar till första året inför hösten 2007
Behöver Du en rejäl grund att stå på i Ditt arbete inom läkepedagogik och socialterapi?
Vill du finna ny kunskap, delta i konstnärliga övande och ständigt pågående samtal?
Vill du vistas i en inspirerande studiemiljö - på Rudolf Steinerseminariet i Järna?
För information och intresseanmälan kontakta
LSU c/o Brigitte Deck
Mikaelgården 153 91 Järna
tel: 551 504 06
e-post brigde@delta.se
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utbildningskurs
i läkande fostran
skönhet i kunskapandet - ödmjukhet inför individen
Fyra helger och två sommarveckor ses vi för
att lära oss om läkepedagogik och öva oss i att
presentera de sk. barnkonferenserna (även en
för vuxna socialterapeutisk konferens övas). För
vår kurs återstår bara en sommarvecka.
Det känns bra. Tiden har varit väl använd och
varje kurstillfälle har inspirerat att studera
vidare själv.
Från föreläsningarna har jag blivit berörd av
skönheten i människoväsendets uppbyggnad
och förundrats över att tänkandet vid föreläsningen kunde bli så påtagligt att det faktiskt
kändes (lättare) i armar och ben.
Fast allra viktigast har för mig varit arbetet att
närma sig individen i barn- och vuxenkonferenserna.
Under en kurshelg fick jag själv presentera en av
de människor jag arbetar med i ett gruppboende
i en socialterapeutisk konferens. Efter det kunde

Ferie eller kurs i Norge?

mötet med just den människan bli mycket lät�tare och närmre. Mitt förhållningssätt förändrades - hans liv och integritet blev mer påtagligt
för mig. Det blev tydligt att jag inte behövde
agera och vara en “bättre vetande medarbetare”
utan istället vara där själv! Vi - han och jag - gör
det bästa utifrån våra omständigheter.
Jag vill rekommendera denna kurs då föreläsningshållaren Heiner Priess metodiskt och med
varm humor vägleder studiet av Rudolf Steiners
föreläsningsserie i läkepedagogik och dessutom
i enkla övningar ger oss egna upplevelser som
konkretiserar innehållet i texten.
En inspirerande och användbar kurs!
Tack!
Barbara Tucinska

Asbjørnsen og Moe Hus seminarsenter
Har ledig kapasitet til å ta i mot grupper
som ønsker ferie, eller et sted å holde et kurs
eller møte.
Vi er åpne for forskjellige løsninger og
Servicenivå ved bruk av huset.
I den grad det er mulig bruker vi
økologiske produkter.
Vi holder til i naturskjønne omgivelser
Og kun en times kjøring fra Oslo.
For mer info og eller spørsmål:
Asbjørnsen og Moe hus seminarsenter
Soborg N-3520 Jevnaker
Tlf 32133058 fax 32132020
seminarsenter@camphill.no
www.camphill.no
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Majdagarna 2007
språkets möjligheter
Hur formar språket människan? Var finns de läkande orden?
Detta är några av alla de frågor som hör till temat på årets
majdagar i Nordiska Förbundets regi. Förberedelserna är i full
gång.
Musiker, talgestaltare och eurytmister övar, föredragshållare
funderar och samtalsledare finner nya former.
I den inbjudan som gått ut till verksamheterna heter det: ”I år
ligger fokus på hur språket verkar i människan, hur språket
kan användas som instrument i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet.”
Med hjälp av konstnärliga, tankeväckande bidrag kommer deltagarna att inspireras till att samtala kring temat. Dessa samtal
bildar grunden för de anföranden som hålls på förmiddagen.
För mer information, se Svenska Förbundets hemsida
www.sfls.se/majdagarna
Hélène Blomqvist

Internationellt Berättarsymposium

Storytelling as a
Pathway to Peace
5-11 augusti 2007 i Järna
Symposiet välkomnar de läkepedagoger och socialterapeuter som
önskar att påbörja eller vidareutveckla sitt eget berättande, som
ett stödjande, hjälpande och helande redskap i familj och skola,
vård- och krissituationer, i en värld som behöver koncentrerad
uppmärksamhet och tydligt inriktad kärlek.
Inbjudna till att hålla berättarkurs är bland andra: Nancy
Mellon (USA) : ”The heart of Childhood- nurturing health and
resilience.” Naomi Miller (Israel): ”Walking the fine linestorytelling in the arena of conflict.”
Inger Lise Oelrich: ”The tree of Life -searching for the
wellsprings of creation”

Att hjälpligt förstå engelska är en förutsättning för att delta, själva övandet i arbetsgrupperna sker på det egna modersmålet.
Symposiet arrangeras av Allians för Läkande Berättande i Norden i samarbete med Antroposofiska Sällskapet, Södertälje
Kommun, ABF och Alfons Åberg.
För mer information se hemsida www.kulturhuset.nu/storytelling
eller kontakta Kulturhuset i Ytterjärna 08-554 302 00

rapport

Individuellt Liv i Gemenskap
aktiviteter 2007
Text Mari-Anne Essle Foto Mats-Ola Olsson

Året inleddes med en seminariedag på Vidarkliniken den 27 januari. Det var vinter, och vintern
visade sitt vackraste ansikte. Ett täcke av gnistrande snö låg över åkrarna och solen lyste. Men
en skoningslös vind fick fart över slätten och
bet i kinderna, och det var svårt ta sig fram på
hala småvägar. Värmen fanns inomhus, vackra
färger, ljusa trägolv, lugn och harmoni. Dagens
tema: ”Att leva helhet - hela människan i ett
sammanhang”.
Läkeeurytmisten Markus Keller inledde dagen
med att ordna oss i en ring och lära ut en eurytmiövning, ”Förhoppnings-O”. Övningens mål
är att fördjupa och värma andningen. Den görs
varje dag under sju veckor, sen är det sju veckors
vila. Efter honom talade Dick Tibbling, verksamhetschef på Mikaelgården, om att hitta en
harmonisk samverkan mellan tanke, känsla och
vilja. Det kroppsliga påverkar det själsliga och
tvärtom, ett handikapp är alltid relaterat till den
miljö man lever i. Det kan resultera i kaos.
Helmut Just, styrelseordförande i Solåkrabyn,
berättade om sina erfarenheter från socialterapin, om begreppen normalisering, individualisering, integrering och gemenskap (det viktigaste), men han talade också om att man måste
uppvärdera arbetet i boendena. Hur kan man
åstadkomma detta? Genom utbildning, men
även med bättre lönesättning. Anne Haugholt,
utbildningssköterska, gav oss (med hjälp av en
inrullad säng och en låtsaspatient) konkreta
exempel på vårdande massage.
Viktigt alltid: Det är patientens verklighet som
gäller.
Efter lunch guidade läkeeurytmisten Annika
Alvenäng oss genom sjukhusdelen, vi fick se
olika terapirum och även sjukrum. Arkitekturen
är överallt genomtänkt och vi uppmärksammades bl.a. på att fönstren i sjukrummen har lägre
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sittande rutor som gör det möjligt att se ut, även
när man är sängliggande.
Ursula Flatters avslutade dagen. Hon började
med att berätta hur Rudolf Steiner till slut
lyckades övertyga Ita Wegman att bli läkare i
stället för sjukgymnast och hur detta sedan blev
utgångspunkten för den praktiska tillämpningen av antroposofisk läkekonst och antroposofisk
medicin. Hon talade om sina erfarenheter från
åren som läkare, om patienter hon mött och om
sin syn på hälsa och sjukdom. ”Läkning är att
återställa balansen” antecknade jag. Tänkvärda
ord.
Vidarkliniken i Ytterjärna startade sin verksamhet 1985 och är Nordens enda sjukhus med
antroposofisk inriktning.
I mars var det dags för ILG:s vårseminarium
med Louise Hoffsten som inbjuden gästartist.
Helgestagruppen stod för den konstnärliga inledningen med gruppuppträdande, trollerikonster, körsång och diktläsning från scenen.
Vårseminariet
Utifrån ett dokument som Marknadsföringsgruppen arbetat fram, ”Sju kärnvärden”, belyste
sedan Dick Tibbling, Mikaelgården, Gérard
Lartaud, Saltå by, Göran Nilo och Annelie Lennström, Mora Park, några av de antroposofiska
värderingar som ligger till grund för allt arbete
inom läkepedagogik, socialterapi och waldorfpedagogik.
Louise Hoffstens besök var efterlängtat. Jag vet
inte hur hon trodde att publiken skulle reagera,
men alla sånger hon framförde med sina musiker, Anders Jonsson (bas) och Lasse Englund
(gitarr), blev mycket entusiastiskt mottagna.
Hennes egen reaktion över detta blev lite förvå-

Motiv från Vidarklinikens innergård. Målning av Arne Klingborg.

ning men också förstås, glädje.
ILG:s årsmöte avslutade dagen. I årsberättelsen
togs det gångna årets verksamheter upp t.ex.
telefonjouren. Den fortsätter t.o.m. 31 maj.
Tjänsten förmedlas av Antroposofiskt Infocenter
tel. 08-554 302 22 vardagar mellan 9.00-16.00,
sedan tar jouren emot samtal 19-21 (måndagtorsdag). Den 15 september startar den igen och
pågår t.o.m. 15 december 2007.
Den enkät om individuella lösningar inom
ramen för LSS som hösten 2006 sändes ut till
föräldrar, anhöriga och gode män besvarades av
52%. En första analys görs under våren 2007.
Seminarieserien ”Grunden i det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet” avslutades
i och med seminariedagen på Vidarkliniken.
Serien pågick i tre och ett halvt år. Någon ny
serie är för tillfället inte planerad.
Andra aktiviteter
Svenska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi har inbjudit handläggare (LSS, skolpla-

cerare, habiliteringscenter) till en utbildningsoch inspirationsdag på Kulturhuset den 11 maj.
Under dagen kommer föräldrar och anhöriga,
representanter för ILG, att finnas till hands för
att informera och svara på frågor ur ett föräldraoch anhörigperspektiv. Mikaelgårdens skickliga
cirkus, Cirkus Papillon, visar prov på stort mod
och Robin Hood-ensemblen bjuder på smakprov
ur musikalen Robin Hood. Den framförs i sin
helhet dagen därpå, 12 maj, på Kulturhuset.
LSS-kommittén
Thomas Glück informerade om att han och
ILG:s ordförande, Ulla Iggsjö-Löfgren, kommer
att träffa huvudsekreteraren i LSS-kommittén.
Kommittén har tillsatts av regeringen för att se
över LSS-lagen: hur den fungerar i praktiken
och vem som ytterst bör ansvara för dess til�lämpning.
ILG:s avsikt är att för kommittén förtydliga
Järnaverksamheternas betydelse och hur viktigt
det är att lagtexten understryker de anhörigas
valfrihet då de söker lämplig en lösning för
boende, skola, arbete.
Det är också angeläget att uppmana kommunala
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socialförvaltningar att aktivt informera anhöriga som söker lösningar för sina behövande, om
dessa verksamheter och hur man arbetar där.
I december 2006 hade ILG 168 betalande medlemmar och 35 betalande verksamheter.
ILG är en intresseförening och årsmötet gav
styrelsen i uppdrag att i samarbete med kontaktpersonerna på de olika verksamheterna arbeta
för att öka medlemsantalet. Enligt årsmötet
borde fler föräldrar, anhöriga, medarbetare, boende m.fl. ansluta sig till ILG. I diskussioner och
förhandlingar är det nämligen alltid en fördel
att representera många. Ju större grupp man
representerar desto bättre.

Kalendarium ILG
2007
30 augusti

styrelsemöte

21 september

kontaktpersonsmöte

24 oktober

styrelsemöte

5 december

styrelsemöte

2008
20 februari

styrelsemöte

5 april		

vårseminarium och årsmöte

14 april		

styrelsemöte

26 maj		

styrelsemöte

27 augusti

styrelsemöte

26 september

kontaktpersonsmöte

Med reservation för ev. ändringar

Mari-Anne Essle var tidigare anställd på
Utbildningsradion, först som radioproducent sedan som teveproducent, under två år marknadsförare. Nu arbetar hon som frilansjournalist och
är sedan tidningen LäS startade ILG:s representant i redaktionen.

Nordiskt midsommarmöte 2007:

för varandra – i världen
25 – 30 juni i Kulturhuset i Järna

Att genom form, färg, ton, rörelse och ord uppleva vad vi som människor
betyder för varandra och vad vi kan ge till världen – det är temat för årets
stora allkonstverk. Det blir föredrag, musik, utflykt, marknad, dans och
spel – men framförallt möten som vidgar och berikar vår egen värld och
vårt liv och skapar ett nätverk av människor över hela Norden.
Har du inte anmält dig ännu?
kontakta Sonny Ferm 0706 46 79 21
sonny.ferm@spray.se

internationella utblickar

ECCE

Marknadsdag i Scorlewald, som är en blomstrande bygemenskap.

Text Katharina Karlsson

ECCE betyder ”European Cooperation for Curative Education and social therapy” och är en
sammanslutning av föräldrar och medarbetare
i antroposofiskt orienterade verksamheter från
hela Europa. ECCE är huvudman för Leonardoprojektet (se även Helene Blomqvists artikel) och
samarbetar med andra europeiska och internationella handikapporganisationer.
Varje vår träffas omkring 40 personer från
olika europeiska länder till ett ”general meeting” för att under några dagar arbeta dels med
frågor som är aktuella i värdlandet, dels med
övergripande teman. Sedan 2002 har vi besökt
verksamheter i Frankrike, Italien, Wales, Norge
och Holland. Styrelsen har ytterligare två möten
under året och så finns det ett arbetsutskott som
har tätare kontakt och som sköter det löpande
arbetet. Sekretariatet för ECCE ligger i Zeist i
Holland.

I mars 2006 träffades styrelsen i Paris och vi
arbetade vidare med ECCE:s nya stadgar – ett
språkligt precisionsarbete, då ECCE:s säte är i
Holland, men stadgarna skall vara korrekta och
förståeliga på både holländska och engelska.
I mitten på maj var det ett ”general meeting” i
Scorlewald i Holland.
Mötets huvuduppgift var att arbeta med temat
och innehållet av ECCE-kongressen 2008 som
förhoppningsvis kommer att kunna hållas i
UNESCO:s lokaler i Paris. Temat är ”Hållbar
integration” och handlar framförallt om den
funktionshindrades valfrihet i ett samhällsklimat där alla skall behandlas lika (dvs. passa in
i ”mainstream” och desinstitutionaliseras) och
där rätten till självbestämmande har blivit ett
tomt löfte.
Ur rapporterna från olika länder var det en
artikel i en läkartidning som berörde starkt och
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Hjälp oss förverkliga detta
viktiga bokprojekt!
Vi behöver minst 200 förhandsbeställningar före sommaren.

Den mänskliga organismens
morfologi
av Johannes W. Rohen
Boken är genomgående illustrerad i färg
av Annette Gack och Marit Budschigk
»Den här boken innebär en spännande,
glädjande och inspirerande kunskapsutvidgning inte bara för läkare och andra
med yrkesanknytning till läkekonsten, utan
också för psykologer, biologer, idrottsforskare, pedagoger ... Ett viktigt grundverk....«
Ur en recension av boken

var klart och godkänt av FN:s Generalförsamling.
”The UN Convention adopted the eighth international human rights treaty in history, which
will prohibit discrimination against 650 million
disabled people in the world.”
Under året deltog en del av styrelsen även i ett
första samarbetsmöte i Bulgarien för alla små
läkepedagogiska och socialterapeutiska initiativ
som finns i den regionen.
Och sist men inte minst har ECCE fått den förnämliga webbadressen: www.ecce.eu
Katharina Karlsson arbetar som socialterapeut
och läkeeurytmist i Haganäs Bygemenskap och
företräder Svenska Förbundet i ECCE. Hon deltar sedan 2003 även i ECCE:s styrelsearbete.

»När en professor i anatomi som är en
av Tysklands mest framgångsrika läroboksförfattare (”Funktionell anatomi”, 10. upplagan) företräder den antroposofiska medicinens grunder så här innehållsrikt, då är det
inget annat än ett genombrott.«
Ur en recension av boken.
Bild av andra tyska
upplagans omslag.

som handlade om aktiv dödshjälp för nyfödda
barn med svåra fysiska handikapp, något som
förespråkades av en läkargrupp i Holland. Vår
fråga var: Vad är nästa steg? ECCE deltog i en
protestaktion i Rom tillsammans med andra
europeiska handikapporganisationer.
Den andra var en rapport från England där
trycket på föräldrar att göra fostervattensprov
ökar och där det föreslås att föräldrar som vill
behålla ett barn med ett handikapp bör ta på sig
det fulla ansvaret för allt vad detta innebär (inkl.
de ekonomiska konsekvenserna).
Under en halv dag anordnades ett öppet seminarium med mottot ”Lagar kan öppna dörrar men
inte hjärtan” och som handlade om handikapplagtiftningens möjligheter och begränsningar. I
föredrag och samtal lyftes de etiska och medmänskliga aspekterna fram.
Under hösten 2006 kom så det glädjande beskedet att FN:s arbete med handikappkonventionen

Boken beräknas utkomma hösten 2006. Den
har A4-format och 436 sidor, de flesta med
teckningar i färg. Pris vid förhandsteckning: SEK 600:-.

Beställ boken här: ANTROPOSOFISKA BOKFÖRLAGET, Box 96, 153 22
Järna, tel 08-554 810 46, fax: 08-554 810 39, e-mail: antonius@baldersforlag.se

Klasslärare till
KRISTOFFERUSSKOLAN
i Hardeberg utanför Lund.
Vi är en fristående särskola med
läkepedagogisk inriktning med elever i åk
5-7, som alla har behov av särskilt stöd
för sin utveckling.
Till vår nya klass som vi planerar att
starta HT 2007, söker vi en utbildad
läkepedagog eller waldorfpedagog med
läkepedagogisk erfarenhet.
Tjänsten är på heltid.
Låter det intressant, så hör av dig till
Ingrid Kaufmann, tel 046-51060 eller
046-55039. E-post: kristofferusskolan@
telia.com www.waldorf-lund.com

Nordisk fördjupningskurs
2007-2008 i Järna
STORYTELLING SOM LÄKANDE KRAFT
5 block à 1 vecka mellan
sept-april Utveckla dina
imaginativa förmågor,
stärk ordets levande kraft i
ditt liv och få redskap här
i arbetet med människor.

Kursplan och mer information:
Kursledare Inger Lise Oelrich,
tel. 08 551 50760 eller se:
www.storytellingforlife.com

Till HÖSTEN 2007
Startar en ny möjlighet att deltaga i den
ANTROPOSOFISKA
KONSTTERAPI-UTBILDNINGEN
I Järna
Utbildningen löper på halvtid och är
förlagd till fredag – söndag varannan helg
Intresserade kan vända sig till:

Mikaela Stenius
Solberga hemmet, 153 91 Järna
Tel. 08 551 501 23, mob.nr. 070 325 89 90
Fax. 05 551 506 27
eller till: Annika Asmussen Vidarkliniken
Pl. 1710 153 91 Järna

Din källa för
information om
läkepedagogik
och
socialterapi
tidskriften LäS

www.lakepedagogiksocialterapi.se
Svenska Förbundet för
Läkepedagogik och Socialterapi
kontaktperson: Marcus Stenius

mobil: 0739 846 920 fax: 08 551 506 27
e-post: marcus@lakepedagogik-socialterapi.se

Ekobanken
Etisk bank

Om du vill veta vad dina pengar gör

www.ekobanken.se

