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Politik är hur vi förhåller oss till våra gemensamma angelägen-
heter i Sverige, i Europa och globalt. Det handlar om hur vi vill 
leva tillsammans. 2014, supervalåret handlar mycket om politik 
eftersom det innehåller både EU-val och riksdagsval.

Vi läkepedagoger/socialterapeuter vet en hel del om individuellt 
liv i gemenskap. Det ingår i vår värdegrund som ett av våra kärn-
värden och betonar alla människors rätt till ett begripligt samman-
hang och en plats i samhällsgemenskapen. I grunden rör det sig 
om synen på mänsklig värdighet, hälsa och självbestämmande.

Det här förutsätter en samhällsutveckling som är ekologiskt, eko-
nomiskt och socialt hållbar. Vi vill vara med och påverka utveck-
lingen i den riktningen: Att tänka globalt och handla lokalt, se till 
helheten och agera därefter. 

De antroposofiska verksamheterna bidrar redan nu med en män-
niskosyn vars tankar och idéer hör framtiden till. Det behöver vi 
lyfta fram i olika sammanhang och förmedla till beslutsfattare, 
politiker, lagstiftare och andra. Nu vill vi visa att vi finns, är med, 
och bidrar till samhällsutvecklingen. Värna kommer att vara på 
plats under politikerveckan i Almedalen i sommar. Läs mer om 
vårt seminarium och om de frågor vi lyfter fram…

Trevlig läsning! 

Paula H Karlström och Anders Rosenberg          
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Margaretagården i Mörsil/Åre
– en fantastisk arbetsplats med kunniga  
medarbetare, mycket liv och värme                

Margaretagården ligger i Mörsils gamla 
sanatorieområdet. Sanatoriet i Mörsil 
var för övrigt Sveriges första (1891) och 
kunde bl a erbjuda frisk luft, fjällvand-
ringar och vederkvickande vila. En he-
lande plats med andra ord och det arvet 
förvaltar Margaretagården idag.

I slutet av februari tas LÄS-redaktionen 
emot av Elisabeth Olsson (f d förestån-
dare), Cari Morén (kontorist) och Raya 

Vestlund (nuvarande föreståndare) och 
Karin Larsson (husföreståndare) i Hor-
neyvillan på Margaretagården. 

Horneyvillan är förhållandevis ny, verk-
samheten där har varit igång sedan juni 
2013. Den rymmer administration, kök 
och Daglig Verksamhet. 

När vi kommer in märker vi att det  är 
en hel del folk i rörelse nu när fika-

pausen avslutats. Alla verkar glad att se 
oss och vi känner oss varmt välkomna. 
Några av de boende är givetvis nyfikna 
på vilka vi är, varifrån vi kommer och 
hur gamla vi är.

Raya Vestlund visar oss runt och jag 
får tillfälle att fråga henne om hennes 
nya uppdrag som verksamhetschef för 
Margaretagården. 

Raya Vestlund har bara hunnit verka i 
fyra månader när vi träffas och kommer 
närmast från Socialstyrelsen där hon 
verkat som sektionschef och ansvarat 
för tillsyn inom socialtjänst och psy-
kiatri. Hon har tidigare också arbetat 
som chef i kommunens socialtjänst med 
ansvar för placeringar och som social-
konsulent i Länsstyrelsen, med ansvar 
för tillsyn.

Det är en fantastisk arbets-
plats, med kunniga medarbe-
tare och mycket liv och värme, 
säger Raya Vestlund, så när 
jag såg att man sökte en verk-
samhetschef slog jag till direkt.

Det var vid ett tillsynsärende som Raya 
Vestlund fick upp ögonen för Margare-
tagården. Hon såg att de boende eller 
byborna (som de kallas här) trivdes och 
kunde snabbt konstatera att mycket 
omsorg lades på att byborna skulle ha 
det så bra som möjligt. De skulle inte 
bara få det minimum de har rätt till, 
utan verkligen ha ett gott liv. 

Innehållet i fritidsaktiviteterna och 

den dagliga verksamheten imponerade 
också på henne.

Rundvandring
I nuläget har Margaretagården 9 boen-
de, men plats och tillstånd för 11. De två 
boendehusen Myckel och Selma vilka 
ligger en bit upp i backen är tämligen 
nybyggda. Att de är stilrent inredda och 
inbjudande ser vi när vi tittar in i husen 
på vår rundvandring.

Daglig verksamhet
Det är mycket som sker och som växer 
fram i Margaretagårdens Dagliga 
Verksamhet. Tyngdpunken ligger på 
trädgårdsskötsel, grönsaksodlingar, 
smådjurshantering, vedhantering och 
hantverk av olika slag. Här ingår tov-
ning, vävning, ljusstöpning och mathant-
verk för att nämna några av dem.

I närheten av Margaretagården ligger 
förskolan Gåvan och där arbetar två av 
Margaretagårdens boende.

I samarbete med Studieförbundet 
vuxenskolan, Åre kommun och Åre FUB 
ingår tre av Margaretgårdens boende i 
teatergruppen ”Fjällhumlorna” och  just 
nu turnerar man med föreställningen 
”Dolda Sanningar.” 

Efter intervjuerna med Anna-Lena Nils-
son från Offerdal och Pär Andersson 
från Vaplan, Mörsil (se nästa uppslag) 
tackar vi för oss, blir avvinkade och ger 
oss ut på de jämtländska vintervägarna.

Anders Rosenberg
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InteRvju meD boenDe och aRbetstagaRe
Pär andersson

Annalena har tidigare jobbat inom 
både hemvården och på sjukhus. 
Skillnaden mellan antroposofiska 
verksamheter och andra anser hon 
ligga i hur man förhåller sig till tid.

– Det är ett annorlunda tempo här. 
Saker och ting får ta sin tid och det 
gynnar ju givetvis de boende och 
dessutom blir det stimulerande och 
roligt att jobba.

Andra saker som Annalena vill lyfta 
fram är hur man på Margaretagår-
den förhåller sig till årstider och 
högtider. Det kan handla om allt från 
årstidsbord till ljusvandringar. Och 
så finns givetvis morgon och kvälls-
samlingarna och måltidverserna. 

– Det är  saker som präglas av 
en tacksamhet över livet, säger 
Annalena.

InteRvju meD meDaRbetaRe
annalena nilsson

Annalena Nilsson bor i Offerdal med 
sin man och sina barn. Hon reser 
fyra mil till jobbet.

– Som tur är sover jag oftast över 
efter ett kvällspass och börjar nästa 
arbetsdag på plats, säger hon och 
menar att fyra mil egentligen inte är 
något att haka upp sig på. Ibland, när 
vädret tillåter, cyklar hon till Marga-
retagården.

I drygt fyra år har Annalena jobbat 
här, mest på boendet men också i 
den dagliga verksamheten. Hon är 
utbildad undersköterska som vidare-
utbildat sig till behandlingsassistent. 
Just nu pluggar hon på den Läkepe-
dagogiska och Socialterapeutiska ut-
bildningen i Järna och till våren blir 
hon klar med sitt 3:e år. 

– Man blir aldrig färdigutbildad i det 
här yrket, menar Annalena, det finns 
alltid något nytt att lära sig.

Pär Andreasson är en av de första 
som kom till Margaretgården. Innan 
han kom hit bodde han på ett bo-
ende i Bollnäs och där trivdes han 
inte alls. Han kände sig utanför och 
ensam.
– Men så en dag ringde mamma och 
sa att jag skulle få flytta hem, berät-
tar Pär, som kommer ifrån Vaplan, 
inte långt från Mörsil.  Och det känns 
så rätt att bo här. Jag trivs jävligt bra. 
Det är som ett himmelrike här.

Pär uttrycker en sorg över vad han 
varit med om i livet, men upplever 
ändå att han fått en fristad. 

– Här är jag trygg. 
Pär bor på Selma, uppe i backen. 

– Underbart, säger han, det är skönt 
att ha sin egen lya dit jag kan dra mig 
tillbaka och pyssla med mitt. Han är 
också ganska förtjust i att spela kort 
och nämner två spel jag aldrig hört 
talas om: Chicago och Games.

– Jag lyssnar också gärna på musik, 
fortsätter Pär, Bruce Springsteen och 
Björn Rosengren är mina favoriter.

Pär arbetar i Margaretgårdens kök. 
Han lagar mat och bakar bröd, ofta 
är det han som sätter degen till sur-
degsbrödet. Det syns att Pär hör till 
köket, han har en snygg blå köksrock 
på sig med matchande byxor.

På fritiden umgås Pär gärna med 
kompisar i trakten. Han går ofta och 
käkar på den lokala pizzerian där 
han också träffar folk.  

– Det är alltid rolig att slänga käft 
med folk, säger Pär som för övrigt 
tycker om att dra ett skämt emellanåt. 

– Vet du vad jag gör nu? undrar Pär 
och går ett varv runt mig, samtidigt 
som han granskar mig noga. 
– Ingen aning, svarar jag.  
– Antikrundan! skrattar Pär.

Den var faktiskt ganska rolig.
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Klokhet, det goda omdömet och praktisk 
kunskap har länge varit osynliga i debatten

utrymme att handla på klokast möjliga 
sätt. Möjligheten att utöva ett gott om-
döme står i centrum här.
Självklart måste sjuksköterskan ha sin 
medicinska kunskap, polisen kunna 
sina lagar och förordningar och förskol-
läraren kunna sin läroplan – men när 
det kommer till kritan är det förmågan 
att använda dessa på ett klokt sätt och i 
rätt tid som är deras verkliga professio-
nella kunskap. Hur och när den teore-
tiska kunskapen ska användas kan inte 
fixeras i färdiga manualer, det kräver 
en fingertoppskänsla för varje unik 
situation. Förmågan att möta en annan 
människa är ytterligare en central be-
ståndsdel för ett högkvalitativt arbete 
i de mellanmänskliga yrkena. Denna 
förmåga går bortom användningen av 
teoretisk kunskap och kräver närvaro, 
empati och omdöme. 

Ett system där kvalitet likställs med 
mätbara resultat som ska synas utifrån 
tenderar att osynliggöra det alla är 
överens om är verklig kvalitet. Vi kan 
nog enas om att det är klok, kunnig 
och omdömesgill personal vi vill ska ta 
hand om oss som barn, gamla eller sju-
ka, och som vi vill möta om vi hamnat 
på sniskan i samhället. Kvalitet ligger 
inte i evidensbaserade metoder, utan i 
hur dessa metoder omsätts i varje en-
skild situation. Inte heller ligger kvalite-
ten i manualer och regelverk utan i hur 
dessa fungerar som stöd för en omdö-
mesgill handling. Den rationalitet som 
utövas är här inte primärt kalkylerande 

utan reflekterande, omdömesgill och 
ser på ett klokt sätt till hela situatio-
nen. Praktiken har helt enkelt sitt eget 
kunskapsfält som kan utvecklas, och stå 
i dialog med forskning, manualer och 
regelverk. Men det är i praktiken, i de 
konkreta och enskilda handlingarna, 
som kvaliteten måste återfinnas. 

Om omdömet är en central bestånds-
del för kvaliteten, hur står det då till 
med förutsättningarna för perso-
nalens professionella omdöme? Hur 
skapar vi system som odlar, förfinar 
och premierar ett gott omdöme – och 
som reagerar när omdömet saknas? 
Omdömesförmåga kanske vissa perso-
ner naturligt har mer av, men en orga-

nisation kan likafullt utveckla och odla 
denna hos sin personal – eller ignorera 
och osynliggöra den.
Och hur kan man utveckla en klok poli-
tik i den här frågan? Politiken handlar 
ju om att skapa generella system. Och 
visst behöver vi system, men system 
som skapar handlingskraftiga och kloka 
individer, och inte system som passivi-
serar och detaljkontrollerar. Vi behöver 
system som premierar personal som på 
ett klokt och självständigt reflekterande 
sätt tar till sig vetenskapliga resultat 
och stödjer sig mot rutiner och manua-
ler, men som inte tror att vetenskapliga 
resultat, rutiner och manualer på ett 
automatiskt sätt genererar den goda 
omsorgen, vården eller lärandet. 

Hur ska driftsformer och styrsystem för 
vård, omsorg och skola, men även för 
polisiär och social verksamhet, se ut? 
Är upphandlingar av godo eller ondo? 
Ska vinster vara tillåtna eller inte? 
Hur ska kvaliteten säkerställas? 
Rösterna kommer från statsvetare, 
politiker och ideologer, men sällan från 
personalen som dagligen verkar inom 
dessa områden. Personalen uppfattas 
ofta som en kugge längst ut i maskine-
riet som ”bara” ska verkställa det som 
tänkts ut och organiserats av andra. 
Som lärare och forskare på Centrum för 
praktisk kunskap är det helt andra rös-
ter jag hör. Dagligen får jag berättelser 
och reflektioner från personalen som 
jobbar i välfärden. Jag funderar på vad 
som skulle hända med diskussionerna 
om styrformer om vi vände på perspek-
tiven och utgick från personalens erfa-
renheter, reflektioner, kompetens och 
behov. Jag tror att ett sådant perspek-
tivbyte till att börja med skulle innebära 
att vi fick en annan blick för vad kvalitet 
i välfärdsyrkena är. 

När vi lyssnar till personalen är kvalitet 
inte längre det som låter sig utvinnas 
genom enkäter och uppvisas i diagram, 
kvalitetens plats är inte längre enkelt 
mätbar och påvisbara på ett formellt 
sätt av en kalkylerande rationalitet. 

Istället är kvalitet det som uppstår när 
personalen har tid att lyssna och ta in 
varje unik situation, möjlighet att reflek-
tera över extra knepiga situationer, och 

Så hur kan vi tänka kring organisatio-
nen av välfärden om vi utgår från den 
omdömesgilla personalen? Jag tror att 
följande punkter är centrala:
att Det i organisationen finns en 
ständigt pågående diskussion om hur 
den konkreta situationen med dess 
situationsbaserade omdöme förhåller 
sig till manualer, regler och vetenskap-
lig evidens.
att PeRsonalen med direkt kun-
skap om verksamheten ges mer infly-
tande och i högre utsträckning är med 
och formar verksamhetens villkor. Ad-
ministration och olika beslutande or-

gan bör liksom politiken ständigt fråga 
sig: ”hur ska vi på bästa sätt ge stöd 
och förutsättningar för att personalen 
ska kunna göra ett gott arbete?”
att styRsystemen utgår från att 
ekonomisk vinning inte är den enda, 
eller ens den starkaste, drivkraften 
för personalen, och som bidrar till att 
odla en miljö som tar till vara på per-
sonalens professionella drivkrafter för 
att utveckla en god verksamhet. Varje 
krona i överskott  i ett sådant system 
bör gå till vidarutbildning av persona-
len och till reflektionstid.

jonna bornemark
Föreståndare Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola
Jonna Bornemark disputerade i filosofi i januari 2010 på avhandlingen Kunskapens 
gräns – gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och 
kroppslighet. Nu är hon föreståndare för Centrum för praktisk kunskap på Södertörns 
Högskola och har tidigare varit samordnare för de erfarenhetsbaserade lärarutbild-
ningarna på lärarutbildningen på SH.

Förord till boken Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden. 
Redaktör Lotta Victor Tillberg, kommer ut i juni 2014 på Arena Idé, Premiss Förlag.
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Att skapa livskvalitet – att göra skillnad 
Livskvalitet är att uppleva sig vara sedd och 
lyssnad till, som en person med tankar och 
idéer, värda att ta vara på och att utveckla.
En antroposofisk, idéburen verksamhet 
behöver system för insatsmätningar och 
avtal som värdesätter läkepedagogikens 
och socialterapins specifika kvaliteter. 
Det är dags att införliva det kloka, goda 
samtalet så att dessa system och manua-
ler inbegriper även de mjuka, mänskliga 
värdena.  Vi ställer här frågan om Värnas 
kärnvärden kan vara en plattform för att 
i samtal beskriva och mäta livskvalitet?

värdegrundens betydelse och 
värnas kärnvärden
Värnas verksamheter arbetar utifrån en 
värdegrund, där det första kärnvärdet 
belyser vikten av att se människans ex-
istens även som en andlig varelse. Utö-
ver det fysiska, materiella behöver varje 
människa i sitt vardagsliv något eget, 
kanske uttryckt som ett intresse, för att 
på så sätt uppleva sig vara en människa 
i ordets fulla bemärkelse.

Samtalet är oöverträffat som kommu-
nikationsform när det handlar om att 
förstå  betydelsen av till exempel dessa 
intressen i våra liv. Vill vi gemensamt 
skapa livskvalitet   behöver vi ta hänsyn 
till de realiteter, tankar och idéer som 
endast kan förmedlas och förstås via 
det goda, professionella samtalet. Det 
handlar om saker som idag inte ryms i 
insatsmätningarnas frågeformulär.  En 
person med särskilda behov bör till 
exempel vid en utvärdering få utrymme 

för att ta fram egna synpunkter och 
önskemål om vilka kvaliteter livet ska 
ha för att vara värdigt och gott. Saker 
som den stödbehövande och medarbe-
tarna utifrån sina erfarenheter känner 
till, men som kanske inte frågas efter i 
mätningsmanualerna. Samtal i denna 
riktning förs nog redan idag, men fram 
till att ge dem företräde i utvärdering 
av insatser och till att ta hänsyn till de 
frågor och önskemål som framförts, är 
det en bit kvar. Den biten är vår profes-
sionella utmaning i uppdraget att skapa 
livskvalitet.

bruttonationallycka = bnl
Begreppet bruttonationalprodukt 
brukar ibland omtalas som ett mått på 
levnadsstandard och hälsa. I Bhutan 
används begreppet BNL, det vill säga 
Bruttonationallycka istället för BNP. 
I våra sammanhang skulle det budd-
histiska måttet BNL som avser välfärd 
oavsett materiella tillgångar också vara 
användbart, eftersom det vi vill få en 
uppfattning om, är individuellt välmå-
ende och livskvalitet. Genom denna 
ordlek att kalla ett sådant mått för BNL 
istället för BNP tydliggörs syftet och 
innehållet i begreppet livskvalitet. Det 
handlar alltså inte om pengar, utan om 
en upplevelse av välfärd och livskvali-
tet som mäts på annat sätt än genom 
det materiella. Utan att därför varken 
förakta eller åsidosätta den materiella 

välfärdens betydelse. Det är dags att 
införliva värden som belyser det kul-
turella och spirituella aspekterna av 
begreppet livskvalitet i våra upphand-
lings- och utvärderingssystem. 

låt inte ekonomin äventyra den 
personliga grundtryggheten

Som så ofta annars är det i avsaknaden 
av något som man blir varse behovet. I 
Tobias fall är jag övertygad om att hän-
syn till kunskap grundad på yrkespraxis 
skulle ha resulterat i ett annat beslut än 
det som fastslogs. Det beslut jag syftar 
på handlar om Tobias, en 38-årig man 
med autism och svåra tvångsbeteenden. 
Han är beroende av omfattande stöd, 
bland annat för att sköta personlig hy-
gien och måltider. Tobias har inga nära 
anhöriga, men, enligt gode man har han 
tack vare medarbetarnas insatser fått 
ett stabilt socialt nätverk, trygga rutiner 
och bättre självkänsla.

Efter många välfungerande år på 
Tobiasgårdens socialterapeutiska verk-
samhet, blev hans assistansersättning 
indragen. Skälet till det var nya bedöm-
ningar och minskade resurser. I ett nafs 
hotades tryggheten ryckas undan i det 
liv och boende han tillsammans med 

kunniga medarbetare skapat sig och var 
nöjd med. 

Hade han under utredningen tillfrågats 
om lyckoaspekten i sitt liv kan vi vara 
ganska säkra på svaret; ett fortsatt 
tryggt liv på Tobiasgården. 

Tack vare medarbetarnas och gode 
mans engagemang och processande för 
Tobias sak fann man tillsammans med 
kommunen en ekonomisk lösning vilket 
gav honom möjlighet till ett fortsatt 
värdigt liv. Den praktiska klokheten och 
modet att agera utifrån sin yrkesmässi-
ga och personliga kunskap för en annan 
människas väl var denna gång på plats 
hos både personal och laglig företrä-
dare. Tobias fick fortsatt leva sitt liv som 
han var van vid. Hade det tidigare beslu-
tet fullföljts hade troligen livet drastiskt 
förändras till det sämre för Tobias och 
säkerligen fört med sig utökade resurs-
behov från samhällets sida. Då har vi 
ändå lämnat det onödiga lidande som 
drabbar de berörda i en oviss situation 
utanför resonemanget. 

Tobias behöver stöd för att tala för sig 
och sin sak. Däremot kan FUBs ombuds-
man Conny Bergkvist göra det själv med 
sin Marthin Luther King inspirerade 
dröm:

• Min dröm är att jag ska bestämma vad 
jag ska ha för hjälp och inte personalen.
• Min dröm är att jag ska bestämma 
vem som ska komma och väcka mig på 
morgonen.
• Min dröm är att det är vi utvecklings-
störda som har anställt personalen.
• Min dröm är att det är vi som ska ha 
sista ordet vid förändringar.
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1 Conny Bergqvist: Inte ens dom som var anställda för att hjälpa 
mig, trodde på mig, Intra 2011:3.

• Min dröm är att personal och boende 
ska ha utvecklingsplanering tillsam-
mans.
• Min dröm är 
att jag ska bli 
tagen på allvar 
och att det bety-
der lika mycket 
det som jag 
säger som det 
som personalen 
säger.
• Min dröm är 
att det är dom 
som bor i grupp-
bostaden som 
bestämmer när 
man ska se på 
TV i lägenheten, 
inte personalen 
och när det passar dom.
• Min dröm är att jag inte ska behöva 
flytta till en annan gruppbostad om per-
sonalen är sjuka eller har semester eller 
blir utan hjälp.
• Min dröm är att det är jag som avgör 
hur dum jag ska vara, inte personalen.
• Min dröm är att jag inte ska behöva 
förklara varför, när jag ber om hjälp av 
personalen.1 

Connys tio punkter är ett utmärkt un-
derlag för samtal om hans personliga 
livskvalitet. Liknande synpunkter skulle 
säkert komma fram i många andra sam-
tal om de efterfrågades. Låt oss i fort-
sättningen se till att de gör det. 
 
brister i systemen
Vad gör egentligen människan lycklig? 
Den amerikanska ”The Grant study”(en 

av de största i ämnet) ger ett tydligt 
svar: lyckliga blir vi av våra relationer. 

I systemen 
med insats-
mätningar och 
upphandlingar 
gällande livs-
kvalitet inom 
omsorgerna 
finns grundläg-
gande brister. 
De kriterier 
som ska mäta 
trygghet och 
välbefinnande 
saknar mått 
för det relatio-
nella och mel-
lanmänskliga. 
Det behövs  

begrepp eller mått för det där, som ger 
individen upplevelse av att ha betydelse 
som person i det mellanmänskliga. 
Både på arbetet och i boendet. 

Trygghet uppnås ofta via långvariga 
personliga relationer och medarbetar-
nas yrkeskompetens. Välbefinnande 
infinner sig genom omvårdnad och 
trivselskapande aktiviteter i vardagen. 
Vår praktiska erfarenhet har gett oss 
kunskap om dessa sakers betydelse för 
att åstadkomma genuin livskvalitet. 
Det är den lilla skillnaden som gör att 
man upplever sig vara hemma, sedd och 
bekräftad som en person med begåv-
ningar värda att ta vara på och utveckla.

att avtala om livskvalitet
Upphandling av insatser inom omsor-
gen ska tillgodose den stödbehövandes 
mänskliga behov och ge livskvalitet. 
Förutom LSS-lagens direktiv om att 

kunna ”leva som andra” finns det in-
ternationella konventioner som kan ha 
betydelse i syfte att spegla upplevelse 
av livskvalitet. Det är till exempel FN:s 
Konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning artikel 30 
punkt 2:

”Konventionsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsättning 
ska få möjlighet att utveckla och 
använda sin kreativa, artistiska och 
intellektuella förmåga, inte endast 
i eget intresse utan även för sam-
hällets berikande.”

Nu är det dags att vid insatsmätningar 
och uppföljningsmöten, på ett konkret 
sätt fånga upp individens upplevelse 
av livskvalitet. Genom reflekterande 
samtal med de yrkesmässigt berörda 
till exempel boendestödjare, terapeuter 
och handläggare, kan den erfarenhets-
baserade, praktiska kunskapen tillvara-
tas och vägas in i bedömningen.

Yrkeskompetensen, det vill säga kon-
sten att umgås med och tillgodose 
livsviktiga behov hos människor med 
funktionsnedsättningar, behöver inrym-
mas i upphandlings- och avtalsförfaran-
det på ett förnyat sätt, så att hänsyn tas 
till den praxis och det kunnande en god 
och kanske långvarig relation ger. 

Relationen är viktig för personer med 
särskilda behov, den kan vara en avgö-
rande faktor för att livet ska upplevas 
värdigt och ge möjligheter att växa, 
utvecklas, och möta utmaningar i både 
arbete och privatliv. Det är förhopp-
ningar vi delar med de medborgare i 

Sverige vilka behöver personligt stöd för 
att kunna uppleva och förverkliga något 
av detta.  

För att kunna leva ett gott liv som andra 
och utnyttja sina medborgerliga rättig-
heter, krävs en sann mångfald. Därför 
vill vi:
– Skapa livskvalitet i våra verksamheter 
genom att ta fasta på och gemensamt ut-
veckla det yrkesmässiga, reflekterande 
och kunskapande samtalet i utvärde-
ringar och insatsmätningar. 
– Ha möjlighet till direktupphandling 
mellan beställare och utförare, så att 
goda relationer fortsatt får utvecklas 
och ge berörda parter arbetsro och tillit 
till ett avtalssystem där den enskilde är 
suverän väljare. 
– Initiera forskning om betydelsen 
av det goda livet som något mer än 
tillgodoseendet av basala behov, med 
utgångspunkt från intervjuer med 
funktionsnedsatta där frågor och samtal 
fokuserar på värden som, vardagens 
upplevelse av harmoni, trygghet och 
utvecklingsmöjligheter.

Paula H Karlström
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BNL – BruttoNatioNaLLycka

bnl är ett försök att definiera livskvalité 
utifrån ett större perspektiv och i psy-
kologiska termer, till skillnad från det 
materialistiska alternativet BNP. Benäm-
ningen myntades 1972 av Butans före 
detta kung Jigme Sangye Wangchuck, 
som öppnade upp landet för moderni-
sering. bnl signalerade hans åtagande 
i att bygga en ekonomi som skulle tjäna 
landets unika kultur baserad på en bud-
distiskt värdefilosofi.

Likt med alla moraliska mål är det givet-
vis lättare sagt än gjort, men trots detta 
så tjänar mål-bilden en roll i landets pla-
neringsprocesser genom att erbjuda en 
enhetlig vision, begreppet fungerar så 
till vida som en hörnsten i utvecklingen 
av landets politiska styrmedel.

När konventionella utvecklingsmodeller 
ser ekonomisk tillväxt som ett slutligt 
mål påstås bnl leda till en reell utveck-
ling av samhället. Man tror att sann ut-
veckling sker först när materiell och spi-
rituell utveckling sker parallellt.

ekonomi, miljö, fysik, psykologi, arbets-
plats samt de sociala och politiska fak-
torerna.

I Sverige mäts mycket av det här redan, 
men det vi saknar är en samlingsterm 
och ett gemensamt index som ger oss 
möjligheten att se huruvida utveckling-
en förbättras eller försämras.

Bhutan har, lär jag mig nu, för avsikt att 
bli planetens första helt ekologiska stat! 
Landet har förbjudit TV fram till 1999, 

de har stoppat massturism och har infört 
fotgängarnas dag, varje vecka då bilar är 
förbjudna i stadskärnorna. 

Läs hela artikeln här: http://organiccon-
nectmag.com/wp/bhutan-aims-to-be-
the-first-fully-o...

Här hittar ni lite roligt från det Svenska
Ministeriet för Brutto National Lycka
http://bruttonationallycka.blogspot.
com/

”

”

A healthy social life arises 
when the whole commnity 

finds its reflection in the mirror 
of a person’s soul, and when 

the virtue of each person lives 
in the whole community.

Rudolf Steiner

De fyra grundpelarna i bnl är
1) hållbar utveckling
2) bevarandet och främjandet av kultur
3) bevara naturen
4) hälsosamma styrelseformer

bnl är en, som namnet antyder, koncep-
tuell, kvantitativ mätning av välmående 
och lycka. De två mätområdena är moti-
verade av övertygelsen om att subjektiv 
mätning av välfärd och lycka är mer re-
levant än objektiv mätning av konsum-
tion. Då det inte alltid är direkt mätbart 
så mäter man de faktorer som man tror 
leder till ökad lycka.

Andra generationens bnl-koncept be-
handlar lycka utifrån en mätbar socio-
ekonomisk utveckling. En modell som 
föreslogs 2006 av Mad Yones vid Inter-
national Institute of Management. Ge-
nom att mäta sju utvecklingsområden, 
inklusive nationens mentala och emo-
tionella hälsa blir bnl ett index som ger 
ett genomsnittligt värde per innevånare. 
De områden som mäts är individens 
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Kom till VÄRNAs seminarium
Perspektivbyte och nya, adekvata styrformer 
ger livskvalitet inom omsorgen

Plats: Café Amalia, Hästgatan 3 
Dag: 3/7 2014 10.30-12.00 
Arrangör: Värna

medverkande
Jonna Bornemark
Föreståndare Centrum för Praktisk 
kunskap, Södertörns Högskola. m.fl.

kontakt Värna
Paula Hämäläinen-Karlström
Anders Rosenberg

Läs mer här
http://www.almedalsveckan.info/event/view/17101

livskvalitet

Den vårdande handen

Det anstår den vårdande handen 
att varligt med livet förfara

Det anstår den mänskliga anden 
att själarnas rike försvara

Om än ingen upptäckt kan göras 
som synliggör själen du vårdar

Skall icke ditt sinne förföras 
att härja dess osedda gårdar.

	 	 	 	 	 	 Harry	Martinsson
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Livskvalitetsvärden inom  
skola, vård och omsorg
I princip är det nog en allmän uppfattning att 
det är skadligt med likriktning och nyttigt med 
öppenhet för nya och alternativa idéer också 
inom skola, vård och omsorg. 

På 1980-talet genomfördes ett antal 
reformer för att främja en sådan öp-
penhet. Vi fick ett statsbidragssystem 
för ”fristående skolor med alternativ 
pedagogik”,  och vi fick liberalare villkor 
för alternativa metoder också inom vård 
och omsorg.   

På 90-talet gick utvecklingen visare 
mot en allmän privatisering. Fokus var 
inte längre på att skapa utrymme för 
nya och alternativa metoder, utan på 
marknadskonkurrens i syfte att pressa 
kostnaderna. Den ökande marknads-
mässiga friheten har dock drivit fram en 
allt hårdare statlig styrning av verksam-

heternas innehåll. Huvudsyftet för ett 
aktiebolag är, enligt lagen, att generera 
största möjliga vinst för ägarna. Tanken 
är att den fria konkurrensen gör att de 
företag som levererar de bästa och mest 
prisvärda produkterna också på sikt bli 
de mest vinstgivande.  

Praktiken är dock, som vi alla vet, inte 
alltid så. Inom skola, vård och omsorg 
försvåras den enskildes val av att man 
ofta inte fullt ut kan bedöma verksam-
heten förrän man har upplevt den, 
och då kan det vara  för sent att ångra 
sig. Därför blir det den övergripande 
beställarens, statens, uppgift att ställa 

almedalen

sådana krav att brukarna kan lita på att 
alla ”produkter” håller en god standard. 
Ju vildvuxnare dessa marknader blivit, 
desto hårdare har den statlig styrning 
blivit. Också den nu aktuella debatten 
om vinster i välfärden verkar landa i 
ännu striktare statlig styrning.
Resultatet är att vi är på väg tillbaka 
till den me-
todmässiga 
likriktning som 
kännetecknade 
den offentligt 
finansierade 
verksamhet 
i Sverige för 
1980 talets 
liberalisering. 
Detta drabbar 
kreativiteten. 
Regelsystemen 
blir alltmer stel-
benta med ensi-
digt fokus på det kvantitativt mätbara. 
Livskvalitetsvärdena sätts på undantag. 
Förlorare är elever och vårdtagare, vars 
valfrihet inte längre handlar om inne-
håll utan om kommersiella alternativ. 
vi som företräder idéburna alternativ 

inom skola vård och omsorg hävdar att 
verklig valfrihet förutsätter just alterna-
tiv. Menar politikerna allvar med erbju-
dandet om valfrihet måste man också 
skapa spelregler som gör det möjlig för 
olika pedagogiska, terapeutiska sociala 
alternativ att förverkligas efter sina 
förutsättningar. 

under det 
senaste år-
tiondet har 
utvecklingen 
av ersättnings- 
och kontroll-
system främst 
inriktats på 
att för hindra 
vinstdrivande 
företag från att 
missbruka of-
fentliga medel. 
För att åter-

skapa en kvalitativ valfrihet inom skola. 
vård och omsorg krävs andra spelregler 
för idéburna, icke vinstdrivna verksam-
heter. Därvid behöver ett antal krav 
tillgodoses.

Trialog tankesmedja
 

seminarium 
”Livskvalitetsvärden inom skola, vård och omsorg”, på Högskolan den 3/7 2014, 
kl. 14.00–15.30. Arrangörer är Ekobanken och Trialog Tankesmedja.

medverkande
•  Företrädare för Idéburna  
 Skolors Riksförbund
•  Famna
•  Freinetföreningen
•  Montessoriförbundet

•  Riksföreningen Waldorf-
 förskolornas Samråd
•  Waldorfskolefederationen
•  Waldorflärarhögskolan 
•  Värna
samt ansvariga politiker.



LäS   20 LäS   21

att aldrig ge uppatt aldrig ge upp

Att aldrig ge upp
Rätten till ett vuxet liv för personer med 
funktionsnedsättning – närståendes och 
vårdteamets upplevelser

Vid Ensjöholm, ett Socialterapeutiskt boende/daglig verksamhet i Norrköping, ge-
nomförde vi ett EU projekt 2012. Det var en utbildningsinsats på högskolenivå för 
alla medarbetare. Vi åkte på längre lärande studiebesök till Skottland, Danmark, 
Sverige… och mycket annat. Samarbetet med universitetet ledde fram frågan om 
några studerande skulle vara intresserade att göra ett arbete kring vår verksam-
het? Tankar och idéer presenterades och vi tyckte att det skulle vara intressant att 
få verksamheten belyst utifrån, från ett fristående perspektiv. Marie-Louise Claes-
son och Elzana Odzakovic vid distriktsköterske-utbildningen valde att kontakta oss 
för att titta närmare på hur individens delaktighet och självständighet fungerade i 
en antroposofisk verksamhet. Här publicerar vi en artikel som sammanfattar deras 
magisteruppsats. 

Personer med funktionsnedsättning har 
historiskt sett varit segregerade från det 
övriga samhället. Deras möjligheter till 
ett självständigt liv på deras egna villkor 
har bland annat begränsats av övriga 
samhället på grund av oförståelse. Det 
var under 1960 -talet som synen på 
personer med funktionsnedsättning 

ändrades i Sverige och fokus lades mer 
på att det var samhällets utformning 
och synsätt som behövde förändras. 

Internationellt ändrades synen på per-
soner med funktionsnedsättning under 
1990-talet med stöd av Förenta natio-
nernas (FN:s) konvention som angav 

att alla människor har lika värde och 
samma rättigheter till liv och säkerhet 
(Proposition 1999/2000:79). År 2009 
antogs Förenta nationernas (FN:s) 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning i Sverige 
och har undertecknas av 139 länder i 
hela världen. Där det beskrivs att alla 
personer med funktionsnedsättning 
har lika rätt till delaktighet och jämlik-
het i samhället. De ska även ha tillgång 
till ett personligt stöd i sin vardag för 
att förhindra utanförskap från samhäl-
let (SOU 2009:36). Trots detta upplever 
vissa personer med funktionsnedsätt-
ning att de inte är delaktiga i de beslut 
som tas kring deras liv (Saaltink, MacK-
innon, Owen & Tardif-Williams 2012).

Socialstyrelsens definition av funk-
tionsnedsättning innebär en nedsätt-
ning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Funktionsnedsätt-
ning kan uppkomma i samband med 
medfödd eller förvärvad skada eller till 
följd av sjukdom eller andra åkommor. 
Dessa kan vara av bestående eller över-
gående natur (Socialstyrelsen 2007). 
Funktionsnedsättning definieras som 
varaktig fysisk, psykisk, intellektuell 
och sensorisk nedsättning enligt För-
enta nationernas (FN:s) konvention om 
rättigheter för personer med funktions-
nedsättning (SOU 2009:36). 

I Sverige lever 1,5 miljoner människor 
med en funktionsnedsättning i åldern 
16–84 år. Detta motsvarar cirka 16 
procent av Sveriges befolkning (Statens 
folkhälsoinstitut 2008:2). En miljard 
människor i världen bedöms leva med 
någon form av funktionsnedsättning, 
vilket motsvarar 15 procent av världens 

befolkning (World Health Organization 
2013). Personer med fysisk, psykisk 
och intellektuell funktionsnedsättning 
har rätt till samma möjlighet att delta 
i samhället som övriga befolkningen 
utifrån sina förutsättningar enligt So-
cialtjänstlagen (SFS 2001:453). Detta 
kan möjliggöras genom att personer 
med funktionsnedsättning får det stöd 
och den service som de är i behov av i 
sin vardag. Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), LSS 
(SFS 1993:387) reglerar för de insatser 
som ska innefatta stöd och service åt 
personer med funktionshinder under 65 
år. De personer som inkluderas i LSS är 
de med varaktiga fysiska och psykiska 
funktionshinder, utvecklingsstörning, 
autism eller betydande funktionshinder 
efter hjärnskada i vuxen ålder. Alla in-
satser enligt LSS (SFS 1993:387) ska un-
derstödja full delaktighet och jämlikhet i 
samhällslivet för att samma möjligheter 
ska ges att leva som andra i samhället.

Personcentrerad omvårdnad belyser 
vikten av att se personer utifrån ett 
holistiskt synsätt (Sidani, Epstein, & 
Miranda 2006, Edvardsson 2010). Detta 
förespråkas även inom antroposofin och 
beskrivs som att en person inte enbart 
består av en kropp utan även av en själ 
och en ande. Det ska finnas en balans 
mellan dessa. Kärnan i den antroposo-
fiska omvårdnaden är att sjukdom inte 
enbart ska ses som något negativt utan 
en möjlighet för lärande och förändring 
(Arman, Ranheim, Rehnsfeldt & Wode 
2008, Arman, Hammarqvist & Kullberg 
2011). Det finns begränsad forsk-
ning om närståendes och vårdteamets 
upplevelser om delaktighet och själv-
ständighet för personer med funktions-

Jan Larsson, verksamhetsansvarig
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nedsättning (Statens folkhälsoinstitut 
2011:05, Rönnberg, Classon, Danermark 
& Karlsson 2011). Se det unika i varje 
individ, visa respekt och främja auto-
nomi i alla givna situationer och möten 
ska distriktssköterskan sträva efter i sin 
yrkesroll (Distriktssköterskeföreningen 
2008). Utöver detta är även relationen 
mellan hälso- och sjukvårdspersonal, 
patienter och närstående en viktig del 
(McCormack & McCance 2006).

En förfrågan om deltagande i ett EU- 
projekt inkom från ett boende med 
antroposofiskt 
synsätt beläget i 
sydöstra Sverige. 
EU-projektets 
syfte var att stär-
ka omsorgsper-
sonalens kom-
pentens och höja 
statusen inom 
vårdyrket genom 
att bedriva forsk-
ning inom den 
antroposofiska 
verksamheten. 
Ett samarbete 
mellan boendet och Linköpings univer-
sitet skapades och detta resulterade i en 
magisteruppsats inom Distriktssköter-
skeprogrammet. Syftet med magister-
uppsatsen var att beskriva närståendes 
och vårdteamets upplevelser av delak-
tighet och självständighet för personer 
med funktionsnedsättning.

Informanterna som deltog i studien 
valdes med stöd av föreståndaren på 
boendet som hade en bred områdeskun-
skap inom antroposofisk verksamhet. I 
studien inkluderades sju närstående och 

sju ur vårdteamet, totalt 14 informan-
ter. Personalen som arbetar på boendet 
benämns som vårdteamet. Ingen av 
informanterna var under 18 år. Fyra 
av de närstående hade sina anhöriga 
med funktionsnedsättning på boendet 
och de tre resterande inom den dagliga 
verksamheten.

Relationen till de anhöriga var varieran-
de. Tre av de närstående var biologiska 
föräldrar, två var fosterföräldrar, en 
var syskon och en var adoptivförälder. 
Fyra personer ur vårdteamet arbetade 

på boende och 
två inom daglig 
verksamhet. En 
informant hade 
en delad tjänst 
både inom 
boende och 
daglig verksam-
het. Den totala 
arbetslivserfar-
enheten inom 
verksamheten 
varierade mel-
lan fem till 20 år. 
Sex informanter 

ur vårdteamet hade en antroposofisk 
läkepedagogisk och socialterapeutisk 
utbildning. I vårdteamet hade fem 
informanter undersköterskeutbild-
ning och de två resterande hade ar-
betslivserfarenhet inom förskola och 
klädbranschen. Intervjuerna bokades in 
med informanterna under april och maj 
månad 2013. Informanterna bestämde 
var de önskade att intervjuerna skulle 
ske. Författarna hade en medvetenhet 
om att studiens undersökningsområde 
kunde väcka känslig information om de 
boendes levnadsförhållanden. Hänsyn 

och respekt till de boende togs genom 
att all information som uppkom under 
studiens gång behandlades konfidenti-
ellt (SFS 2003:460, 7§).

När informanter nämns i studiens 
resultat syftar det till både närstående 
och vårdteamet. De personer med funk-
tionsnedsättning som omtalas har både 
fysiska, psykiska och intellektuella ned-
sättningar. Resultatet från intervjuerna 
sammanställdes i tre huvudkategorier 
med efterföljande underkategorier som 
presenteras i tabellen nedan.

se det friska hos individen
I mötet med individer med funktions-
nedsättning ska det friska i varje indi-
vid lyftas fram och stärkas genom att 
man ser möjligheterna istället för be-
gränsningarna. De är fullvärdiga vuxna 
människor med individuella person-
ligheter oavsett funktionsnedsättning. 
Informanterna beskrev att deras roll är 
att gestalta och visa vägen till ett vuxet 
liv. I detta inkluderades även att visa 
respekt för deras egendom och privata 
sfär. De hjälper till och bygger upp det 
sociala nätverket mellan individerna. 

Gemenskapen i verksamheten värde-
sätts och möjlighet ges till att delta i 
olika sociala aktiviteter som till exempel 
disco eller utlandsresor.

synen på individen
Det grundläggande i mötet var att se 
till det friska och se människan bakom 
funktionsnedsättningen. Det friska inne-
fattade att det fanns en kropp och en 
själ. Båda delarna behövde näring. Vård-
teamet nämnde vikten av att bortse från 
alla störningsmoment och lyfta fram de 
friska bitarna hos individen. 

Först när vårdteamet kunde läsa av 
och tolka individens signaler kunde det 
friska lyftas fram. De skulle få synas och 
höras utifrån sina egna förutsättningar. 
Samtidigt beskrev vårdteamet att indivi-
dernas sjukdomsbild skulle finnas med 
hela tiden i bakgrunden eftersom den 
avspeglade en del av individen. Fokus 
låg på att ta fram individernas förmågor 
och vad de kunde, deras begräsningar 
lades åt sidan. Vårdteamet tog en aktiv 
roll som deras ställföreträdande jag un-
der tiden då individerna begränsades av 
dessa hinder. En ur vårdteamet beskrev 
hur de förhöll sig till detta:

”Vår hållning här är att vi appellerar till 
det friska i alla människor här. Utöver 
handikappet så finns människan där och 
det är det vi riktar oss till.” 
(Informant 4)

Närstående upplevde också vikten av 
att se till det friska hos individen. De 
ställde samtidigt frågan. Vad innebär 
det att vara frisk och vad är det att vilja 
leva? Vem eller vilka i samhället säger 
att dessa individer inte vill leva trots 
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sin funktionsnedsättning eller inte har 
någon livsglädje? Därför beskrev närstå-
ende att individerna alltid har fått vara 
med i olika sammanhang i samhället. Då 
det var viktigt, att dessa individer fick 
synas och vara med överallt. Närstående 
beskrev individerna helt fria och öppna 
som människor. De hade något att lära 
oss andra människor kring hur vi skulle 
kunna bemöta och se på varandra. När-
stående upplevde att det var andra i 
deras omgivning som gjorde deras barn 
och syskon till annorlunda. De själva 
tänkte inte i samma banor då det var en 
del av deras vardag och liv. I familjära 
sammanhang urskildes inte individerna 
från övriga familjemedlemmar. De sågs 
inte som annorlunda utan de hade en 
lika betydelsefull roll som övriga i famil-
jen. En syster berättade att när hon och 
hennes syster var små fick de höra, vad 
synd att er bror är sjuk annars skulle ni 
vara tre syskon om han var frisk:

”Det är en brorsa precis som vilken bror-
sa som helst faktiskt, det är det faktiskt, 
fast det blir lite annorlunda.” 
(Informant 11)

Barndomen var en tid fylld av glädje 
men också en tid färgad av oförståelse 
från övriga samhället. Barnen i samma 
åldersgrupp såg inte sina lekkamra-
ter somannorlunda. Det var främst de 
vuxna som hade svårt att acceptera 
dessa barn för vilka de verkligen var. De 
fick ingen förståelse över den glädje de 
kände över sitt barn som ansågs vara 
annorlunda i möten med hälso- och 
sjukvården. När föräldrarna upplevde 
oro över sitt barn kände de att de inte 
blev hörda och inte fick sina funderingar 
besvarade från till exempel barnavårds-

centralen. De önskade att någon hade 
lyssnat er på dem och bekräftat deras 
oro.

Det togs för givet att de hade kunska-
per om hur det var att ha ett barn med 
funktionsnedsättning. Närstående 
berättade att de ständigt har kämpat 
mot de statliga myndigheter och hälso-
och sjukvården för att deras barn och 
syskon skulle bli accepterade i samhäl-
let. En av föräldrarna berättade om sin 
syn på detta:

”De måste absolut lyssna mer på föräld-
rarna kanske det hade blivit bättre, man 
får kämpa för allt… man måste vara med 
om det själv för andra förstår sig inte på 
det hela.” 
(Informant 14)

Närstående har alltid kämpat och aldrig 
gett upp för sina barn och syskon. De 
har alltid sett till de styrkor och för-
mågor som de har. Dessa styrkor och 
förmågor har lyfts fram och utvecklats.

Individens egenskaper
Informanterna upplevde att individerna 
är starka i sina individualiteter och att 
de är ännu mer individer på något sätt, 
trots sin funktionsnedsättning. De är de 
ärligaste mest underbara människor de 
har mött. Informanterna beskrev att in-
dividerna tydligt visar sina känslor, det 
finns inga oklarheter om hur de mår. 

Mötet med individerna är sannings-
enligt och underbart, de är fantastiska 
människor som förstår mycket mer 
än vi faktiskt tror. En ur vårdteamet 
berättade hur hon upplevde mötet med 
individerna:

”Ärligaste människor jag har träffat, är 
de inte glada att se dig så säger de inte 
hej… de är helt underbara skulle man 
kunna säga” 
(Informant 2)

Även om det fanns en ärlighet hos in-
dividerna existerade det en sårbarhet. 
Vårdteamet berättade att vissa indivi-
der med funktionsnedsättning följde 
instruktioner som gavs utan att de be-
klagade sig eller vägrade utföra dessa. 
Detta kunde missbrukas av individer 
i samhället som inte kände till deras 
egenskaper och den skörhet de bar på. 
Samtidigt fanns det också individer 
med funktionsnedsättning med oer-
hörd stark vilja. Denna starka egenskap 
medförde att det kunde vara svårt att få 
ihop en gruppkänsla.

ett rikt och vuxet liv
Steget från att vara tonåring till vuxen-

livet kan vara en stor omställning för in-
dividerna då de är vana vid mer perso-
nalresurser från tidigare verksamheter 

som till exempel tränings- eller särsko-
legymnasium. Vårdteamet upplevde att 
det var deras uppgift att långsamt visa 
vägen till vuxen- och arbetslivet. Under 
arbetet i dagverksamheten benämndes 
individerna vid namn eller som ar-
betstagare av vårdteamet. En relation 
byggdes upp mellan individerna och 
vårdteamet under en praktikperiod. 

Individerna fick då en kännedom om 
verksamheten och den personal som ar-
betade där. De fick även lära sig vad det 
innebar att vara vuxen och ta ett eget 
ansvar. De nya individerna inspirerades 
av de mer erfarna arbetstagarna som 
blev deras förebilder. Deras arbetsglädje 
uppmärksammades av de nya individer-
na som lärde sig hur det var att arbeta i 
verksamheten. I början av inskolningen 
kunde det uppkomma vissa svårigheter 
då individerna inte var vana vid de krav 
som ställdes på dem under arbetets 
gång. Att de var tvungna att utföra vissa 
arbetsuppgifter trots att de inte hade 
någon lust eller orkade med detta. En ur 
vårdteamet berättade om deras roll:

”Bara landa här att byta från att ha gått 
i skolan som är en speciell värld och bli 
vuxen. Det krävs så mycket stöttning i 
att de faktiskt är vuxna nu och att det är 
andra krav som ställs på dem.”
(Informant 3)

Informanterna beskrev att individerna 
har ett rikt liv och att det känns bra att 
vara en del utav det. Samtidigt finns det 
en insikt hos vissa individer med funk-
tionsnedsättning att de är annorlunda. 
De kan uttrycka en önskan att få barn 
eller att kunna ta körkort. Vårdteamet 
berättade att det finns en medvetenhet 
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och sorg hos individerna om att detta 
inte är möjligt:

”Insikt i att hon är annorlunda. De andra 
individerna som inte har det eller som 
inte kan uttrycka det, har det lättare. 
Men när den här kvinnan ser oss och vil-
ket liv vi har, jag har barn och familj, är 
det hennes största önskan. Det påverkar 
mycket och hon inser att hon inte kan, 
men skulle vilja.” 
(Informant 4)

Vid bearbetningar av dessa känslor och 
funderingar var det vårdteamets och 
familjens uppgift att finnas där som ett 
stöd för individerna. Det var viktigt att 
individernas tankar togs på allvar och 
att de fick ett förtroende av personer i 
deras närhet. Detta för att kunna prata 
om de funderingar de har kring ett 
vuxet liv. Föräldrar och syskon upplevde 
att det stundtals kunde vara svårt att 
vara ett stöd till en person som ska vara 
vuxen trots sina begränsningar i dag-
liga livet. Vårdteamet upplevde att det 
kunde vara svårt för vissa föräldrar att 
släppa taget om sitt barn. Det kunde ta 
en tid för föräldrarna och syskon att ac-
ceptera detta. Vårdteamet ansåg att det 
var deras uppgift att vara ett stöd för de 
närstående och informera dem om att 
det var helt acceptabelt att de inte var 
här hela tiden, barnen är vuxna nu.

socialt umgänge
Informanterna upplevde att det sociala 
umgänget var en oerhörd viktig del för 
individer med funktionsnedsättning, då 
de har svårt att på egen hand skapa nya
 relationer. Vårdteamet hjälpte till att 
bygga upp gemenskapen och vara en 
röst mellan individerna. De uppmunt-

rade dem att samtala med varandra 
istället för att gå via vårdteamet.

De tog sig även tid att visa hur indivi-
derna skulle bemöta varandra i sociala 
sammanhang. Det fanns inga tydliga 
roller mellan vårdteamet och arbets-
tagare. De fick utbyte av varandra sam-
tidigt som ett förtroende skapades. Det 
hårda arbetet gav resultat. Individerna 
hade på egen hand fått nya vänner inom 
verksamheten. De hjälper varandra i de 
vardagliga situationerna och bryr sig 
mer och mer om varandra. En ur vård-
teamet beskrev hur individerna stöttar 
varandra:

”De hjälper varandra, hjälper till med att 
knyta skor och så vidare. Jag vet inte hur 
det har blivit så men vi jobbar med den 
sociala biten också.”
(Informant 1)

Individerna med funktionsnedsätt-
ning har alltid personer omkring sig 
och ingen behöver känna sig ensam. De 
har en gemenskap som liknas vid en 
familj, alla samlas vid måltiderna vid de 
gemensamma utrymmena som kök och 
vardagsrum.

Informanterna skapade möjligheter 
till sociala aktiviteter i veckorna som 
till exempel bio, disco och ridning. De 
individer som inte valde att delta i ge-
menskapen tvingades inte till detta. En 
ur vårdteamet beskrev att det är få som 
väljer detta:

”Vi är som en familj man hjälps åt med 
olika saker jag tror att det är jätteviktigt 
för dem. Att de känner att de är delak-
tiga. Det här är inte personalens saker 

eller här lånar jag en stol eller du vet, 
det här är deras hem.” 
(Informant 7)

Syftet med hela verksamheten är att 
den ska vara gruppcentrerad. I de 
gemensamma vardagsrummen finns 
få elektroniska apparater, tiden med 
varandra värdesätts istället. På kväl-
larna sitter personalen och individerna 
tillsammans och dricker varm dryck, 
tänder ljus, spelar och sjunger för 
varandra. Den tiden då vissa av indivi-
derna åker hem till föräldrarna deltar 
de kvarvarande i olika sociala aktivite-
ter. Det kan till exempel vara att gå på 
konserter eller delta i teatergrupper.

Faktorer som påverkar delaktig-
het och självständighet i vardagen
Delaktighet och självständighet var vik-
tiga aspekter i arbetet och i de vardag-
liga situationerna för att möjliggöra ett 
vuxet liv för individer med funktions-
nedsättning. Individernas förmågor 
stärktes genom en god relation mellan 
närstående och vårdteamet. Utöver 
detta var det åtskilliga punkter som 
hade en betydande roll. En av dessa 
var vårdmiljön. Miljön används som 
ett hjälpmedel för att ta bort störande 
intryck som hindrar individen från att 
fullfölja de mål som de har med dagen. I 
vårdmiljön inkluderas bland annat mu-
sik, färg och form för att kunna skapa 
en lugn och personlig atmosfär.

Vårdmiljöns påverkan på individen
Individerna med funktionsnedsättning 
behöver en lugn och avskalad miljö runt 
omkring sig för att de har svårigheter 
med att ta in många intryck samtidigt. 
Vid bland annat utflykter till stora va-

ruhus har individerna svårigheter med 
den höga musiken i butikerna och starka 
färger. Alla nya intryck utgör en stress 
och de får svårt att fokusera på det de 
ska göra. Därför arbetar personalen med 
att skapa en lugn miljö som individerna 
behöver för att deras egenskaper ska få 
plats. Miljön är också ett verktyg för att 
underlätta kommunikationen mellan de 
individerna som har svårt att förmedla 
sig verbalt. Den lugna miljön möjliggör 
att dessa individer kan nå varandra trots 
begräsningar i språket. En av de närstå-
ende beskrev att den stillsamma atmo-
sfären är en lindring för själen och att 
det blir lättare att varva ner. Den fridful-
la miljön är perfekt anpassad till indivi-
der med funktionsnedsättning då de kan 
röra sig mer fritt utan begräsningar. Ett 
hölje skapas runt omkring individen för 
att avskärma intryck. Höljet uppkom-
mer genom att vårdteamet observerar 
individerna och anpassar miljön däref-
ter. En ur vårdteamet beskrev hur de går 
tillväga vid skapandet av höljet:

”Våran gräsmatta är väldigt stor till ex-
empel, då ser vi till att han inte sitter mitt 
på gräsmattan utan att han sitter kanske 
under ett träd. Eller du vet så att han får 
något hölje igen. Då är miljön väldigt 
viktig helt plötsligt.” 
(Informant 7)

Vid uppbyggnad av det personliga hem-
met är helheten och förhållningssättet 
centralt. Rummen anpassas utifrån indi-
viderna för att skapa en hemlik miljö, en 
verklighet och inte en institution. Vård-
teamet beskrev att det är viktigt att visa 
respekt för individerna eftersom det är 
deras hem. Individerna får vara med och 
bestämma hur de vill ha det i sina lägen-
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heter i den mån de har möjlighet till det. 
De individer som har svårt med att sätta 
en personlig prägel på sitt rum får hjälp 
av vårdteamet. Utifrån färg och form kan 
vårdteamet gestalta ett personligt rum. 
Vårdteamet kan genom sin iakttagelse 
läsa av individen för att se vilken färg 
som har betydelse för denne. 

Ett annat viktigt verktyg för att hjälpa 
individen att se sammanhang i sin 
vardag är att ta hjälp av årstiderna. 
Vårdteamet upplevde att de ofta fick 
frågan vilken årstid det var. Närheten till 
naturen bidrar till att det då blir lättare 
att visa individerna vilken årstid det 
är. Detta återspeglades i de vardagliga 
situationerna. På sommaren grillar de 
korv nere vid sjön eller badar. I närheten 
av sjön finns det ett trädgårdsland där 
individerna hjälper till och odlar eko-
logiska grönsaker och örter. Tanken är 
att individerna ska vara delaktiga i hela 
processen från att ett frö sås till att det 
används vid matlagningen. Detta för att 
skapa en helhetsbild av vad naturen har 
att erbjuda. En ur vårdteamet berättade 
hur de använder årstiderna för att få en 
helhet:

”Vi hittar liksom en parallell där med årsti-
derna. Just det här bytet av olika saker har 
vi märkt är för många väldigt väldigt svårt, 
så det kan vara bra att hjälpa till i de över-
gångarna genom att börja lite sakta med 
att gå ut och jobba med att kratta lite löv.” 
(Informant 5)

De fester som anordnas och den mu-
sik som spelas ger en inblick i vilken 
årstid det är. Informanterna beskrev att 
individerna besitter en känsla för takt 
och musik. Musiken används som ett 

hjälpmedel för att vissa individer med 
funktionsnedsättning ska få sin röst 
hörd och känna delaktighet i sin vardag. 

En del av musiken är eurytmi. Det 
beskrivs som en förlängning av strup-
huvudets rörelseformer ut i rummet. 
Eurytmin har en koppling till vokaler 
och konsonanter. Sammanfattnings-
vis har vårdmiljön en stor betydelse i 
individernas  vardag och den får inte 
glömmas bort.

anpassa vardagen till 
individens fördel
Delaktighet och självständighet främjas 
genom att anpassa arbetsuppgifter som 
är möjliga att genomföra för alla indi-
vider. Vårdteamet beskrev att de inte 
har någon mall när de utformar arbets-
uppgifterna utan de ser till individens 
möjligheter och egenskaper. De arbetar 
som ett team runt individen och i tea-
met ingår personal, närstående, indivi-
den, föreståndaren och husläkaren. Alla 
arbetar utifrån samma mål och rutiner 
för att ge en trygghet hos individen. 
Det finns inga tveksamheter. Det spelar 
ingen roll om de arbetsuppgifter de 
utför är små eller stora, till exempel 
att skala sin egen morot eller baka sitt 
egna bröd. Det viktiga är att de få se re-
sultatet av sitt arbete. Att brödet jag har 
bakat kommer till nytta och är av värde 
för någon annan. Att alla kan vara med 
och alla kan vara delaktiga. 

De individer som har begränsad för-
måga att uttrycka sig verbalt under till 
exempel boendemöten i husen, hittar 
vårdteamet verktyg till för att främja 
delaktighet i de beslut som tas. Dessa 
verktyg kan bland annat vara en surf-

platta. Vårdteamet fotograferar då 
maträtter och lägger in dessa i surfplat-
tan för att individerna ska kunna peka 
på vad de önskar att äta till exempel till 
helgen. En ur vårdteamet gav sin syn på 
delaktighet:

”Alla människor har ett behov av att 
känna att man är delaktig.” 
(Informant 6)

När ett mål har uppnåtts i arbetsuppgif-
terna sätts nya mål för att föra indivi-
den framåt i sitt arbete. Detta uppnås 
genom att vårdteamet utmanar indivi-
derna, ställer nya krav och motiverar 
dem för att målen lättare ska uppnås, 
det är då delaktighet och självständig-
het skapas. 

När individerna tappar motivationen 
att utföra sina arbetsuppgifter ger vård-
teamet dem motivation och beröm. De 
säger ”det här kan du och det här klarar 
du av ”. De plockar fram de positiva 
bitarna individerna innehar
istället för de negativa. Kärnan i allt 
arbete som teamet utför tillsammans är 
att erhålla en utveckling av individer-
nas självständighet. Två av de närstå-
ende berättar om den utveckling som 
de har sett hos sina barn:

”Hon har växt till sig givetvis. Om man 
ber henne göra någonting kanske hon 
säger nej, tittar och så helt plötsligt, 
nästa minut sätter hon igång och gör 
det. Gör mycket mer än vad man har bett 
henne om så att säga.” 
(Informant 8)

”Klarar hon en sak gör man nya mål så 
hon ska klara av mera.” 
(Informant 10)

Det är viktigt att bibehålla individernas 
förmågor och vad de klarar av. De tillfäl-
len då en individ tappar en förmåga som 
de tidigare har klarat av stöttar perso-
nalen upp.

Vårdteamet hjälper individen att hitta 
motivationen igen. Motivationen hjälper 
till en viss del men i slutändan krävs det 
att individen själv har viljan att utföra 
de arbetsuppgifter som de har blivit 
tilldelade.

Stödjare
Individernas behov av stöd i arbetslivet 
och i den personliga sfären varierar be-
roende på deras ålder och funktionsned-
sättning. Informanterna är ett stöd på 
det personliga planet vilket kan innebä-
ra att påminna individen om att bädda 
sin säng eller städa sitt rum. Samtidigt 
som individerna har rätt till ett person-
ligt liv är de beroende av att det finns 
ett stöd tillgängligt för dem i alla situa-
tioner. Vårdteamet berättade att indivi-
derna är fantastiska som klarar av att 
någon utomstående kommer och styr 
och ställer med deras liv varje dag. En ur 
vårdteamet berättade att de ibland får ta 
rollen som deras mammor med allt som 
det innebär. I arbetslivet är tanken att 
individerna till största delen själva ska 
få utföra arbetsuppgifterna oavsett hur 
lång tid det tar och det accepteras av 
personalen. En av de närstående berät-
tar om detta:

”De accepterar hans tempo och sen hittar 
de sysselsättning som han kan genom-
föra men ibland måste man stå bredvid 
honom och jobba med honom och vissa 
saker klarar han inte själv.” 
(Informant 12).

att aldrig ge uppatt aldrig ge upp



LäS   30 LäS   31

 
Vårdteamets roll är att finnas där mer 
som en stödjare och vara en arbetsle-
dare. Deras egna förhållningssätt är 
en viktig del i mötet med individen. De 
ser sig själva som ett viktigt verktyg i 
arbetet. Om en dag har varit proble-
matisk rannsakar vårdteamet alltid sig 
själva först och beskyller inte individen 
för detta. Vårdteamet betonar vikten 
av att ”hänga av sig  ytterrocken” när 
de anländer till arbetet. Det innebär att 
de tillfällen vårdteamet haft personliga 
problem berättar de det för sina arbets-
kamrater på morgonen. Efter att detta 
har diskuterats lägger de problemen 
bakom sig. Detta för att individerna inte 
ska belastas med deras problem.

Relationen mellan närstående 
och vårdteamet
Närstående är eniga om att vårdteamet 
gör ett strålande arbete med deras barn 
och syskon för att främja delaktighet och 
självständighet hos dem. Det finns en 
stark tillit och trygghet att vårdteamet 
hör av sig och informerar närstående 
om det inträffar något utöver det van-
liga. Vårdteamet brukar skriva textmed-
delande eller ringa till närstående för att 
hålla de underrättade om individernas 
utveckling. Det kan även handla om att 
vårdteamet ringer och frågar exempelvis 
om de får ta ut pengar från individernas 
pengakassa när de ska åka på aktiviteter. 

Närstående upplevde att vårdteamet är 
engagerad i individernas liv även om de 
inte är deras kontaktpersoner. Det är 
inte stor omsättning på personalen. Det 
är en fast personalgrupp som arbetar 
utifrån samma mål och riktlinjer. Detta 
ger en trygghet för individerna och 

deras närstående. En av de närstående 
berättade om hur hon upplevde det 
arbete som vårdteamet utför:

”De har i stort sett samma inriktning och 
samma värderingar om skötseln av de 
boende. Allt är så smakfullt och stämmer 
väl överens.”
(Informant 9)

Vårdteamets relation till de närstående 
ser olika ut beroende på vilken kontakt 
de närstående har till sitt barn eller 
syskon. Det tar tid enligt vårdteamet 
att bygga upp förtroende till de när-
stående. Det goda förtroendet mellan 
vårdteamet och närstående sparar         
mycket tid och kraft hos båda parter. 

Vissa närstående är oerhört engagerade 
och har väldigt tät kontakt med sina 
barn och syskon. Sen finns det de när-
stående som har mindre kontakt med 
sina närmaste. Vårdteamet upplevde att 
kontakten varierar liksom hos männ-
iskor i allmänhet i samhället. 

En viktig del i samarbetet som vårdtea-
met upplevde är att närstående ska ha 
vetskapen om att de alltid kan ringa, 
närsomhelst på dygnet. De närstående 
ska inte uppleva skuld för detta eller 
för att de inte besöker sitt barn eller 
syskon ofta. Vårdteamet framför i mötet 
med de närstående att de inte behöver 
besöka sina närmaste ofta, utan att de 
faktiskt är vuxna nu. Det är alltid en 
avvägning hur mycket kontakt som 
behövs.

upplevelse av att ha ett yrke
Det är av yttersta vikt att arbetet de 
utför under vardagarna inte endast blir 

en sysselsättning eller terapi, utan ett 
yrke som individen kan vara stolt över.
Arbetsuppgifterna utformas efter de 
enskilda förmågorna. Personalen hittar 
hjälpmedel för att individen ska uppnå 
självständighet i sitt arbete. Individerna 
har samma arbetsuppgifter alla var-
dagar i veckan. Detta för att skapa en 
yrkesidentitet, till exempel om de är i 
snickeriet är målet att de ska bli snicka-
re. Det ger en trygghet i att de alltid har 
samma arbetsuppgifter och rutiner i 
det yrke de utför. Under
arbetets gång är det viktigt att alltid 
sträva mot svårare uppgifter för att 
ge möjlighet till utveckling i yrket. En 
viktig del för att bli stärkt i sitt yrke 
är att få uppmuntran och bekräftelse 
av personer i sin närhet. Detta bidrar 
till att individerna lyfts fram och får 
en vilja att arbeta, därmed förstärks 
yrkesidentiteten.

bemästra en yrkesroll
Trots begränsningar av funktionsned-
sättningen ska individen få en chans 
till att bemästra ett yrke som övriga 
medborgare i samhället för att stärka 
självförtroende och självbild. En strä-
van att bli självständiga i sin yrkesroll 
och uppleva stolthet, det här klarar jag 
av. Det är målet i arbetet med individer 
med funktionsnedsättning. 

Det ska ses som ett arbete och inte en 
sysselsättning eller terapi. Arbetet ska 
utformas utifrån en helhetsbild där 
individen är delaktig i hela processen 
från början till slut. Individerna ska få 
känna att det de gör är meningsfullt och 
kommer till nytta för någon annan. När 
de exempelvis bakar bröd eller kakor i 
bageriet, packar de ihop det i påsar och 

ger det till de andra i husen. De växlar 
inte mellan olika arbetsuppgifter utan 
om de arbetar i bageriet gör de det hela 
veckan. Detta ger en trygghet i att ha 
samma arbetsuppgifter och rutiner för 
att individerna lättare ska kunna identi-
fiera sig med en yrkesroll och få en bild 
av det vuxna livet. En ur vårdteamet be-
rättade vad yrkesstolthet kan innebära 
för individerna:

”Det är viktigt att få en yrkesstolthet, att 
det här kan jag och det här har jag gjort 
idag det är jätte jätteviktigt, för hela 
självkänslan.”
(Informant 1)

När individerna upplever arbetsglädje, 
att det är roligt att arbeta och inte tungt
förstärks deras självkänsla. Självkänslan 
skapas av den uppmuntran som infor-
manterna ger till individerna. Arbets-
glädjen skapas genom att personalen 
hittar verktyg för att främja individer-
nas självständigt. I snickeriet har det 
till exempel skapats hjälpmedel runt 
maskinerna för att individerna själva 
ska kunna utföra arbetet utan ständig 
tillsyn. Även i bageriet tar de hjälp av 
olika hjälpmedel, som till exempel att ett 
recept utformas i bilder istället för text, 
eftersom det finns svårigheter för några 
individer med att läsa och tolka text.

utveckling av initiativförmågan
Informanterna berättade att de har 
upplevt en utveckling av individernas 
initiativförmåga både i arbetet och 
de vardagliga situationerna. De regel-
bundna rutinerna ger en trygghet hos 
individerna då de vet vad som kom-
mer att ske härnäst. Detta bidrar till 
att individerna tar egna initiativ för att 
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utföra sina uppgifter. En av föräldrarna 
berättar hur han har sett en utveckling 
av sin sons initiativförmåga. Sonen har 
självmant börjat städa i köket vilket han 
inte har gjort tidigare. När de har klarat 
av sina uppgifter växer deras stolthet. 
En mamma berättade hur hennes sons 
initiativförmåga har utvecklats:

”Han har sina uppgifter, han vet vad han 
ska göra i dagverksamheten. Det har väl 
stärkt honom på sitt sätt så att han kän-
ner sig duktig.” 
(Informant 13)

Det fanns vissa av individerna som haft 
en tuff start under inskolningen i
verksamheten. De hade svårt att an-
passa sig. Individerna visade ett argsint 
beteende när de skulle arbeta men efter 
en tid blev de mer trygga i verksamhe-
ten. Det har bidragit till att de lättare 
tar egna initiativ utan påminnelse av 
vårdteamet. Det kan visa sig i att vissa 
av individerna självmant kan gå och laga 
mat eftersom de vet vad som kommer 
att hända härnäst.

Denna studie visar vikten av att perso-
ner med funktionsnedsättning ska ses 
utifrån sina individualiteter och vikten 
av att se till det friska. Att se människan 
bakom funktionsnedsättningen. I denna 
studie beskrev informanterna även att 
delaktighet och självständighet är vik-
tiga faktorer som främjas genom att se 
till det friska hos personen med funk-
tionsnedsättning, trots funktionsned-
sättningen. Det är en av antroposofins 
grundpelare tillsammans med vårdmil-
jön. Delaktighet och självständighet hos 
personer med funktionsnedsättning kan 
endast uppnås då vårdteamet, närståen-

de och samhället ser personen bakom 
funktionsnedsättningen för att minska 
den sociala exklusionen (Dusseljee, 
Rijken, Cardol, Curfs & Groenewegen 
2011). Deras egenheter ska lyftas fram. 
En anledning till att informanterna 
lyckas få fram delaktighet och själv-
ständighet hos personerna med funk-
tionsnedsättning är att de alltid ser till 
personen och dennes möjligheter. 

Författarna upplevde att vårdteamet 
och de närstående gjorde sitt yttersta 
för att främja deras självständighet. 
Detta bidrar till att vårdteamet lyckas 
i sitt arbete och att närstående kan 
känna en trygghet i att deras barn eller 
syskon är i trygga händer och kan leva 
ett självständigt liv. Kontakten mellan 
vårdteamet och närstående beskrevs av 
informanterna som välfungerade. 

Närstående upplevde en trygghet i att 
vårdteamet alltid kontaktade dem vid 
funderingar om det skulle inträffa något 
med deras barn eller syskon. Relationen 
mellan närstående och vårdteamet är 
av värde för att en helhetsbild av per-
sonerna med funktionsnedsättning ska 
kunna skapas, anser författarna.

Konklusionen av denna studie är att det 
är flera faktorer som avgör i vilken mån 
som självständighet och delaktighet kan 
uppnås för personer med funktions-
nedsättning. En stor del i detta är att 
lyfta fram det friska jaget och arbeta 
utifrån en helhetssyn runt personen. 
Studiens resultat kan appliceras inom 
andra verksamheter inom hälso-och 
sjukvården och användas som en del 
i distriktssköterskans arbete. Vidare 
forskning behövs för att undersöka hur        

personer med funktionsnedsättning 
själva upplever bemötandet från hälso-
och sjukvården och hur de upplever 
självständighet och delaktighet i sin 
vardag.

Om det finns intresse att läsa hela 
magisteruppsatsen kan man maila till 

Waldorf lärde mig att självständigt 
ta ansvar för mina handlingar, 

att bli en god lyssnare och 
att bli känslig för andras behov. 

Det hjälpte mig också att fokusera på 
den underliggande betydelsen av tro och värden 

som är grunden för ett gott ledarskap.

Kenneth Chenault
Företagsledare och före detta Waldorfelev   

”

”

författarna. Här finns även referenser 
som utelämnats i artikeln. 

Marie-Louise Claesson   
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Elzana Odzakovic 
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Utvecklingsstörning och autism

Utvecklingsstörning definieras som ”ett 
intellektuellt funktionshinder med brister 
i förmågan till inlärning, förståelse och 
tänkande”. 1  

De medicinska uttrycken för utveck-
lingsstörning är mental retardation eller 
psykisk utvecklingsstörning. Orsaken 
är medfödd, genetiskt betingad. Man 
iakttar en långsammare utveckling än 
hos andra barn, man talar om att den 
utvecklingsstörde i olika utsträckning 
befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. 
Samtidigt kan det finnas ett rikt känslo-
liv, lekfullhet och en stark vilja hos 
utvecklingsstörda samt ofta kan ge prov 
på en social kompetens.

Graden av utvecklingsstörning begrän-

sar naturligtvis vissa delar av barnets 
utveckling, för att utveckla känslolivet 
vidare från ett tidigt stadium behövs 
en självinsikt som oftast saknas. Viljan 
kan också behöva mycket uppmuntran 
från omgivningen, en viss passivitet 
kännetecknar ofta utvecklingsstörda. 
Det kan delvis bero på att de misslyck-
ats med olika initiativ i jämförelse med 
jämnåriga barn och de har fått ett dåligt 
självförtroende.

Men i tänkandet blir det mest tydligt att 
barnet befinner sig på en tidig utveck-
lingsnivå. Utvecklingsstörning omfattar 
1–2% av barnen i landet och är ett krav 
för att få gå på Särskola. Som jämförelse 
är barn med ADHD betydligt fler, minst 
5% av alla skolbarn, de flesta med 
ADHD hör inte till särskolan.

Det finns tre kriterier för begreppet 
1 Lars-Erik Gotthard, Utvecklingsstörning och andra funktionshinder, 
Bonnier utbildning, 2007
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utvecklingsstörning och tre grader av 
hur djup den är.

kriterierna är 
• En intelligenskvot, IQ på högst 70, 
uppmätt genom begåvningstester vid 
en psykologutredning
• Ett andra kriterium är att personen i 
fråga skall uppvisa brister i eller ned-
sättningar i adaptiva funktioner inom 
minst två viktiga livsområden. Det vill 
säga att personen skall ha svårt att han-
tera och anpassa sig till normala krav i 
sin vardag
• Att personen har visat tecken på ut-
vecklingsstörning innan 18 års ålder

Graderna av utvecklingsstörning är2

Lindrig utvecklingsstörning 
– motsvarande talande elever i  
grundsärskolan

Intelligenskvot 50-70. Har ett logiskt 
tänkande och kan förstå och använda 
abstrakta symboler (till exempel siffror 
och bokstäver). Till skillnad från perso-
ner med måttlig och grav utvecklings-
störning kan de i tankarna gå utanför 
sin egen verklighet och sina egna erfa-
renheter. De kan, med vissa begränsning-
ar, diskutera aktuella händelser, förstå 
klockan, förstå pengars värde, läsa, 
skriva, räkna och förstå konsekvenserna 
av sina handlingar. De har ett konkret 
språk men kan ha svårt att förstå ord-
språk och abstrakta uttryck, till exem-
pel ”kasta ett öga på”, ”lägga benen på 
ryggen”. Många bor självständigt i egen 
lägenhet, kan ha ett arbete eller daglig 
verksamhet och delta i samhällslivet.

Måttlig utvecklingsstörning 
– motsvarande elever med visst  
språk och kommunikation, mellan 
grundsärskolan och träningsskolan

Intelligenskvot 20-50. Begåvningen skif-
tar mycket mellan olika personer. Per-
soner med måttlig utvecklingsstörning 
förstår konkreta symboler, t ex bilder, och 
kan ordna sina upplevelser (t ex förut - 
nu - sedan). Deras tänkande är så pass 
utvecklat att de kan känna igen bilder 
och förstå vad de föreställer. De kan 
därför känna igen vanliga ord som om de 
vore bilder. Däremot kan de ha svårt för 
att läsa, skriva och räkna på traditionellt 
sätt. De kan ha ett delvis utvecklat talat 
språk och förstår talat språk om det är 
enkelt och konkret. De kan utveckla ett 
eget sätt att kommunicera. De förstår 
bilder, t ex sin egen spegelbild, de kan 
minnas personer, djur, saker, platser och 
händelser som de har upplevt. De behöver 
hjälp av människor som ser till att de har 
det bra och att de får tillgång till person-
liga begåvningsstödjande hjälpmedel.

Grav utvecklingsstörning 
– motsvarande elever i träningssko-
lan, med svag kommunikation

Intelligenskvot under 20. Den som har en 
grav utvecklingsstörning har stannat på 
en tidig utvecklingsnivå och upplever allt 
på ett mycket konkret sätt. Personer med 
grav utvecklingsstörning har svårt att 
föreställa sig och komma ihåg personer, 
djur och saker som de inte ser framför 
sig. De kan också ha svårt att förstå bil-
der, till exempel sin egen spegelbild, talat 
språk och de kan inte utveckla ett eget 
talspråk. De använder kroppen för att 
kommunicera. Personer med grav utveck-

2 Riksförbundet DHB, internetartikel om utvecklingsstörning  
http://www.dhb.se/?id=60
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lingsstörning upplever grundkänslor som 
glädje, upphetsning, ångest och ilska. De 
kan ha svårt att hantera intryck med hög 
intensitet. Ofta riktas aggressioner mot 
den egna personen i ett självskadande 

beteende. Många har ett eller flera funk-
tionshinder utöver utvecklingsstörning-
en, till exempel rörelsehinder, syn- eller 
hörselnedsättning. De behöver mycket 
hjälp av människor de känner väl.
 

I kombination med andra psykiska 
störningar och autism blir de sociala 
konsekvenserna av utvecklingsstör-
ning mycket större och skolans uppgift 
svårare. Man beräknar att cirka 70 % 
av barnen med autistiska syndrom 
också är utvecklingsstörda.3 De är alltså 
drabbade av ett dubbelt handikapp som 
innebär livslånga svårigheter i livet.
till kriterierna för utvecklings-stör-
ning tillkommer nu i varierande grad 
tre kriterier.
• Stora brister i förmågan till socialt 
samspel med andra människor (lek, 
härmning, turtagning med mera)
• Svår begränsning i kommunikationen, 
språkligt och icke-språkligt (kropps-
språk, gester, bild- och teckenkommuni-
kation)
• Stora begränsningar i fantasi-
förmågan (ett statiskt tänkande)
Autism innebär en störd personlighets-
utveckling med stödberoende under 
hela livet. Här är ångest och rädsla ofta 
dominerande i känslolivet, förändrings-
motståndet stort. Ofta kan barn med 
autism och utvecklingsstörning vara 
fascinerade av fysikaliska fenomen som 
rinnande vatten och snurrande hjul med 
mera. 

De kan ha vissa ritualiserade beteenden 
av tvångsartad natur. En del barn visar 

AUTISM MED UTVECKLINGSSTÖRNING

3 Gillberg, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar 
och vuxna, Natur & Kultur 1999

redan som spädbarn en avvikande ut-
veckling under livets första månader. 

Hit hör tecken som
• Bristande ögonkontakt och samspel 
med föräldrarna över leenden och 
joller, söker inte välbekanta ansikten 
med blicken
• Ointresse för mänskliga röster, 
alla ljud verkar lika intressanta

På senare tid har man försökt att så 
tidigt som möjligt försökt uppmärksam-
ma tecken på autism hos små barn för 
att med lekterapi och beteendeterapi 
samt andra metoder kunna hjälpa dem, 
ju tidigare ju bättre.4

Så här beskriver Marie Åberg på Habili-
tering för barn och vuxna i Uppsala län 
betydelsen av lek vid autism5:
Barn med autism kanske inte leker lika 
spontant och varierat som andra barn 
utan har sitt eget sätt att roa sig och 
hantera föremål på. Det kan t ex vara att i 
stället för att köra med en bil så är intres-
set att bara snurra på hjulen. Eller att 
istället för att fråga vad kunden vill ha så 
trycker barnet bara på kassa-apparatens 
knappar när det är affärslek som leks.

autism och barnets utveckling

Genom att se var det individuella barnet 
är i sin lekutveckling finns möjligheter 
att träna barnets förmåga till lek. Det 
sker genom att dela in inlärningen i små 
delar där varje del tränas för sig för att 
sedan sättas ihop till mer sammanhäng-
ande sekvenser.

Den tidiga basala lekträningen kan vara 
att lära sig vad man gör/hur man hante-
rar olika leksaker. 

När vi har studerat det friska barnets 
utveckling har vi konstaterat vilken 
storslagen utveckling som sker i späd-
barnets första levnadsår, både vad 
gäller de enskilda sinnenas utveckling 
och urskiljningsförmåga liksom koordi-
nationen av de motoriska funktionerna, 
allt under förutsättningen av ett livligt 
samspel med en kärleksfull anknyt-
ningsperson. 

Vid autism föreligger en särskild svårig-

het att samordna och integrera informa-
tionen från sinnena till en meningsfull 
helhet. Det betyder att världen blir kao-
tisk och obegriplig och därmed skräm-
mande och ångestskapande.

Detta har främst personer med autism 
som t ex Temple Grandin själva vitt-
nat om som ett huvudproblem i deras 
utveckling och kallat sensory mixing. 
Men först i den senaste amerikanska 
diagnosmanualen DSM V har dessa vik-
tiga rön vunnit insteg i forskarvärldens 
kriterier för autism. 

Forskarna har haft svårt att hantera 
dessa insider-berättelser om upplevelsen 
av autism. Det beror på att man har svårt 
att minordna fallstudier och kvalitativa 
resultat från upplevelser i den gängse 
forskningsmetodiken. Temple Grandin 
har genom sin tydliga röst bidragit till en 
förändrard syn på autism och sinnesano-
malier.6

4 Elisabeth Fernell , Autism – bakgrund och tidig upptäckt  
http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/
Barnhalsovard/utbildningar/Utbildningsdagar_september_2012/
Autism_Gavle_och_Hudiksvall.pdf
5 Autism och lek, Marie Åberg, http://www.lul.se/sv/Kampanj-
webbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Autism/Faktablad-om-
autism/Autism-och-lek/

6 Olga Bogdashina, Sinnesintryck och omvärldsuppfattning vid 
autism och Aspegers syndrom 2003, svenslka 2012
7 Temple Grandin, Thinking in pictures, se också filmen om hennes 
liv, historien om en ung kvinnas beslutsamhet, ihärdiga arbete 
och kamp mot den isolering autism medför. http://cdon.se/film/
temple_grandin-15399051

Vi har beskrivit det friska barnet som 
ett vidöppet sinnesorgan, känsligt och 
sårbart, som upplever världen i en 

förvirrande mångfald av starka in-
tryck. Ännu kan inte spädbarnet förstå 
omvärlden, det behöver skyddas från 
alltför påträngande intryck.

SINNESANOMALIER OCH TÄNKANDE VID AUTISM

Den amerikanska forskaren och spe-
cialisten på djur, Temple Grandin, har 
beskrivit sin inifrånupplevelse av att 
växa upp med autism.7 hon menar 
att ett huvudproblem för autistiska 
barn är överkänsligheten framförallt 
i beröringssinnet och hörseln som 
tidigt leder till att barnet skärmar av 
sig. Just de sinnen som är dominerande 
hos det nyfödda barnet, dess livlina mot 
omvärlden. Tillsammans med svårighe-
ten att ta emot information från mer än 
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ett sinne i taget betyder detta ett väldigt 
hinder i utvecklingen. Exempelvis är det 
lättare för autistiska barn att kommuni-
cera t ex i mörka rum, utan blickkontakt 
och störande ljus och senare föredrar 
de ofta telefon och mail framför samtal, 
då de slipper den ”brännande” blick-
kontakten och de starka dofterna över 
luktsinnet.

Vi kan föreställa oss att autistiska barn 
långt upp i åldrarna behåller en retbar-
het och överkänslighet i sinnena som är 
normal hos det nyfödda barnet. 

Sinnesupplevelser som blir överväl-
digande och samtidigt skrämmande 
obegripliga leder till en ständig ångest 
som enligt tg är den normala grund-
stämningen vid autistiska barns 
uppväxt. Hon beskriver synsinnet vid 
autism som att se världen genom ett 
kalejdoskop och hörseln som att lyssna 
på en raspig brusande radiokanal som 
tonar in och ut. 

TG fick en ide på sin tants farm i Arizo-
na, hon iakttog hur lugn boskapen blev 

när den sattes 
i ett trångt bås 
inför vaccinering, 
där väggarna 
pressades mot 
djurens sidor. 
Hon provade 
denna”hårda 

krammaskin” på sig själv och beskriver 
hur hon kände ett lugn och en ångestfri 
harmoni hon aldrig känt förut. Mjuk be-
röring och smek upplevde hon däremot 
som ytterst plågsam. Därefter skapade 
hon sin ”krammaskin”.
En bristande kroppsuppfattning och 

känsla för att vara i kroppen kan leda 
autistiska barn att slå på sig själva för 
att uppleva sin kropp. Kläder som sitter 
åt kan också vara ytterst plågsamma att 
bära, klädbyten upplevs ofta trauma-
tiska och ångestskapande liksom dusch 
och hårtvätt som blir överväldigande 
upplevelser.

Vad gäller ljud är hörseln skarp, men 
många ljud blir ytterst plågsamma som 
dammsugarmotorn eller fågelkvitter. 
Att uppfatta mänskliga röster är svårt 
så fort andra ljud konkurrerar liksom 
andra sinnesintryck. Vad gäller synen 
är det svårt att se bilder som helhe-
ter. Autistiska barn ser ofta detaljer 
men förstår inte bilden som en helhet. 
TG beskriver de flesta personer med 
autism som detaljorienterade, de har 
svårt att se och förstå sammanhang. 

Samtidigt tar de in hela bilden av om-
givningen exakt och fotografiskt,ofta  
utan att kunna urskilja det väsentligt 
mänskliga från övriga detaljer. Hon be-
rättar om en kvinna som behövde se att 
ansikte många gånger innan hon kände 
igen det, men som samtidigt var en 
framträdande forskare i cellära, skicklig 
i att iaktta detaljförändringar i celler. 

Svårigheterna att förstå informationen 
från sinnena ökar genom fenomenet 
”sensory mixing” hos vissa personer 
med autism. TG beskriver det som att 
synintryck skapar ljudupplevelser som 
inte finns ute i rummet, luktupplevel-
ser kan skapa färgsensationer och så 
vidare. En slags synestesi som medför 
en förvirrande upplevelse av omvärl-
den. Något som forskare tror kan vara 
ett normalt stadium hos nyfödda blir 
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ett handikapp när det dröjer kvar.8 Hela 
energin i vardagen går då åt att göra 
världen begriplig och tyda rönen.Hon 
menar dock också att personer med au-
tism i olika grad kan lära sig att hand-
skas med ångesten och bättre förstå 
världen som en helhet över sinnena.

Dessa sinnesanomalier ger då ett dåligt 
underlag för förståelsen av världen 
över språket och tänkandet. TG beskri-
ver sitt tänkande som sker i bilder 
som är statiska, mer än över ord och 
begrepp. Hon bedömer att de flesta per-
soner med autism tänker i bilder, men 
det finns också ”verbala” personer med 
autism som tänker i ord och ”matema-
tiska personer med autism” som tänker 
i tal och talförhållanden, mönster.9

När TG hör ordet kyrka måste hon först 
se den första kyrkan som hon lärde 
känna, som ett foto genom sitt fotogra-
fiska minne. Hon kan inte snabbt gå till 
förståelsen av kyrka genom bara ordet 
och allmänbegreppet utan behöver den 
konkreta minnesbilden framför sig. Det 
menar TG gör hennes tänkande lång-

samt och osmidigt. Samtidigt har hon 
nytta av det när hon designar ”humana” 
anläggningar för slakt av boskap, ett 
område där hon är en ansedd expert. 
Då kan hon visualisera alla tidigare 
modeller i sitt tänkande som underlag 
för en ny anläggning. Hon har utvecklat 
en viss rörlighet och fantasiförmåga i 
sitt tänkande som autistiska barn sällan 
kommer till. 

Med föremål som finns i sinnevärlden är 
det lättare att relatera och de kan också 
lättare bli föremål för bildkommunika-
tion. Särskilt svåra blir abstrakta be-
grepp och metaforer. När TG bad bönen 
”Fader vår” var orden ”ske Din vilja” 
alltid obegripliga, vad är vilja (?) undrar 
hon fortfarande. Begrepp för känslor är 
ofta svåra att få ett förhållande till, sär-
skilt obegripliga är känslor som föräls-
kelse och romantik som hon aldrig själv 
upplevt. Daniel Tammet, en autistisk 
man i England kan lära sig främmande 
språk snabbt och korrekt, t ex isländska 
på en vecka, men kan inte förstå inne-
hållet och meningen i en enkel dikt med 
bildspråk.10 

8 Se begreppet “amodal perception” hos Daniel Stern, 
Spädbarnets interpersonella värld,  Natur&Kultur, 2003
9 Temple Grandin, The way I see it, a personal look at 
Autism and Asperger

VAR STåR LÄKEpEDAGOGIKEN IDAG? TRADITIONER  
OCH NyA IMpULSER

10 Daniel Tammet,  Född på en blå dag

Yrkesuppdraget för medarbetarna i 
våra verksamheter är att skapa en indi-
vidanpassad miljö som gör det möjligt 
för eleverna att förstå och hantera sin 
vardag och därmed minska funktions-
hindret. Att bygga upp goda och förut-
sägbara rutiner är alltid en grund för 
att ett bra arbete skall kunna äga rum, 
både i skolan och boendet. 

Vi skall som stödjande personal hjälpa 
och locka eleverna att komma in i nya 
aktiviteter, samtidigt som vi tar hänsyn 
till elevens egen vilja och uppmuntrar 
utvecklingen av den egna självidenti-
teten. Till det kommer särskolans mål 
att eleverna skall uppnå kursplanernas 
kunskapskrav. 

Vi har en pedagogisk frihet så tillvida 
att vägen till målen är fri. Jag brukar 
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hävda att vi i Waldorfsärskolan skall ha 
en spännande, rolig och färgstark väg till 
målen. Genom kommunikativ träning, 
lek, motoriska övningar och estetiska 
upplevelser kan vi hjälpa eleverna att 
bli tryggare och finna sig tillrätta och 
trivas i världen. Vi har en god tradition i 
läkepedagogiken genom betoningen av 
estetiska ämnen och motorisk träning. 
Leken har alltid haft en viktig plats inom 
waldorf-förskolan, men mindre inom 
läkepedagogiken. Här finns ett stort 
utvecklingsområde som har fått ökad 
aktualitet sista åren, autism och lek är 
nu ett tema på flera stora kongresser om 
autism. Just i leksituationen finns unika 
möjligheter att träna socialt samspel och 
sinnesintegration, särskilt i tidiga åldrar. 

Inom området autism och kommuni-
kation har vi haft mycket att lära av 
omgivningen, men en större medveten-
het om betydelsen av AKK, bild- och 
teckenkommunikation, har vuxit fram 
inom våra verksamheter de senare åren, 
särskilt hos de som arbetar i tränings-
skolan. Att ge var och en uttrycksmöj-
ligheter, ett eget språk är ett nytt och 
viktigt ideal!

ett annat utvecklingsområde är be-
mötandet av personer med autism. 
Här har begreppet låg-affektivitet vuxit 
fram i England runt Andrew McDonnell 
och autismutbildningen Studio 311, som 
en reaktion på ett alltför handfast bemö-
tande av personer med autism. 
Ofta är detta bemötande och konse-
kvenstänkande kopplat till bristande 

insikter i orsakerna till problemskapan-
de beteende. Det bygger på kunskapen 
om att många personer med autism har 
svårt att förstå konsekvenserna av sitt 
handlande, särskilt när de är i affekt. 
Här måste en kravanpassning ske 
som tar hänsyn till elevens möjligheter 
att förstå tillsägelser och regler. Och vi 
måste som pedagoger uppträda lugnt 
och balanserat, ”låg-affektivt”, för att 
inte utlösa reaktioner hos eleverna. 

Genom ökad kunskap om barns svå-
righeter att förstå sinnesvärlden vid 
autism kan vi bättre än tidigare möta 
dessa barn och hjälpa dem att tillsam-
mans göra världen mera begriplig och 
mindre skrämmande. 

Och en utveckling är alltid möjlig om vi 
skapar de rätta förutsättningarna för 
den. Den spirituella människosynen 
som utgör en grund i antroposofin och 
waldorfpedagogiken kan också bidra 
till en syn på utveckling ur ett oändlig-
hetsperspektiv och med respekten för 
varje personlighets unika värde!

Henri Quarfood

11 Uppsats om ”lågaffektivt bemötande av elever med autism”. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:288533/FULL-
TEXT01.pdf
kurser om lågaffektivt bemötande och autism
http://www.enigmaomsorg.se/default.asp?id=1315

värnas workshop

utvecklingsstörda 
och entreprenörskap
Utgångspunkt för vår miniworkshop 
var de erfarenheter Inez Abrahamzon 
har från att ha startat och genomfört 
utbildning i entreprenörskap. Gruppen 
hon hade på Storumans folkhögskola i 
slutet på 1990-talet var integrerad eller 
blandad, med en majoritet av så kall-
lat ”normalstörda” som Inez skämtsamt 
kallar oss utan diagnos. 

Utmaningen var att skapa en metod att 
förverkliga idéer i glesbygd, så enkel att 
även en utvecklingsstörd skulle klara det, 
säger Inez Abrahamzon.

Och så blev det. Inez berättar konkret och 
livfullt om genomförandet av den djärva 
satsningen och visar att den idén höll. 
De utvecklingsstörda lyckades lika bra 
som övriga elever, i några fall till och med 
bättre, med att förverkliga mål och skapa 
en bra framtid utifrån sina egna visioner. 

Kursens upplägg var lika för alla – allas 
uppgift var att ta fram visioner om hur 
de ville leva sitt liv, målformulera och 
börja förverkliga dem genom att ta bort 
hinder. Företag, anställning eller vida-
reutbildning var vägen till målen, inte 
mål i sig.

Olle, en lindrigt utvecklingsstörd, satte 
upp fyra mål. Att lära sig att slakta, bli 
gift, ta körkort och läsa en bok. Två år 
senare var han slaktare, hade körkor-
toch var gift med sin Anna. Däremot 
kunde han fortfarande inte läsa en bok. 

– Efteråt förstod jag att målet med bok-
läsandet egentligen inte var Olles, utan 
mitt säger Inez. Han gjorde det för att 
vara snäll mot mig men hade ingen 
egen motivation. Jag tror att det är 
vanligare än man tror att elever utöver 
sina egna mål även försöker förverkliga 
lärarnas mål.
 

Visioner byggs inifrån
Om Värnas workshop med Inez Abrahamzon



LäS   42 LäS   43

värnas workshop

hitta din vision
Avgörande för de framgångsrika re-
sultaten var enligt Inez att eleverna 
fick arbeta med visioner som lockade 
fram inre drivkrafter. Utbildningen blev 
ett sätt att förverkliga egna drömmar 
istället för andras. Men det var också 
en utmaning att låta den processen ta 
form. Inte allt för sällan uppstår mål-
konflikter mellan vad ”man borde göra” 
och vad man vill. Att lära sig läsa kan 
tyckas vara viktigare än att bli gift, el-
ler för den delen ta körkort, men vem 
bestämmer egentligen?

– En viktig insikt som jag fått med mig 
är att allt kommer i rätt ordning om 
eleven får utgå från sitt eget engage-
mang. Den som har ett genuint bilin-
tresse läser utan problem amerikanska 
biltidningar, men orkar kanske inte med 
en enda glosa i traditionell undervisning.

Utrymme och ett tillåtande klimat 
behövs för att var och en ska våga 
utveckla det som de själva brinner för. 
Och för att veta vad man innerst inne 
vill, behöver man tystna och lyssna in 
sin inre röst. Arbetet kräver både tid 
och en bra metod. Utan att se sätta in 
sitt eget liv och målen för det i ett mer 
övergripande perspektiv där mående, 
boende och livskvalitet är lika viktigt 
som förvärv, blir människor instabila.

Men när man vet hur man vill ha det är 
nästa kliv att steg för steg börja förverk-
liga sina idéer mot den framtiden. Det 
krävs mer mod för att gå sin väg än att 
följa någon annans. Det krävs tillit för 
att sluta repetera gamla mönster. Att 
dryfta en ny tanke, en inre bild, där hela 
personligheten är engagerad är att göra 

sig mer sårbar. Men det är där styrkan 
finns. För fantasin är alltid starkare än 
viljan. Fantasin, den inre drivkraften 
vinner, men vi behöver se om den är för-
ankrad i lust och framtidsro eller rädsla.

När man lyssnat inåt och hittat sitt 
verkliga engagemang, har det en stark 
bärkraft. Det är därifrån man kan hitta 
kraften att skapa. Det är där något spän-
nande händer.

En ”prova på övning” 
i visionsbygge
För att prova på hur man kan gå tillväga 
för att hitta de inre personliga drivkraf-
terna gjorde vi en övning genom att var 
och en fick lyssna inåt på två frågor:

– Vad är min passion som jag 
vill utveckla för min arbets-
plats?

– Hur vill jag ha det?

Alla intryck, tankar, bilder och känslor 
som eventuellt poppade upp skulle tas 
emot utan att värderas. Parvis går vi 
sedan vid sidan eller bakom varandra 
som i leken ”Följa John”. Den som leder 
får berätta vad som hänt under det egna 
lyssnandet och den som följer lyssnar 
och riktar hela sin uppmärksamhet till 
den som berättar.

Målet är att vara i det som berättas och 
att ge näring till den som talar så att 
denne kan utveckla sina tankar och inre 
bilder ett steg till. Så att, för att använda 
ett poetisk vokabulär, ett själarnas möte 

värnas workshop

uppstår där den tysta bekräftelsen upp-
levs som en större närvaro i lyssnandet.

Häpen, (jag var säker på att inget skulle 
hända och tänkte att jag får väl vara tyst 
hela tiden) hör jag mig själv berätta om 
bilden som uppstod i mitt inre.

– Mitt arbete som förbundssekretare för 
Värna, är att slussa vattenflödet. Idé-
erna om socialterapi, läkepedagogik och 
antroposofi är själva vattenflödet som 
strömmar in i slussen med de båtar som 
är på väg någonstans med människor 
ombord. I slussen regleras vattenflödet 
och blandas med annat vatten. 

Jag upplever det som att vattenflöden, 
det vill säga vår livssyn och idéer, behö-
ver sammanblandas med annat vatten. 
Då blir det farbart för båtarna. Värna 
möjliggör det med slussandet.

Varifrån den bilden kom vet jag inte, 
men fenomenet med en öppnande 
slussport för att släppa fram vattenkraft 
duger kanske också att använda som 
en uppmaning för att öppna sig för sina 
inre bilder? Denna personliga framtids-
bild håller kanske inte för en noggrann 
skärskådning, men ger en plattform att 
ta avstamp ifrån. Den ger mig något att 
fundera över när det gäller mina arbets-
uppgifter, utifrån ett stimulerande och 
personligt perspektiv. 

Ett av de verktyg Inez använt är 
Visionsbygge inifrån – ”Enspirited 
Envisioning” för att underlätta ska-
pandet av tydliga och levande fram-
tidsvisioner som utmanar till praktisk 
handling. Bakom metoden ligger ett 
trettioårigt utvecklingsarbete, främst 

i Kanada och USA. Upphovsman är 
Warren Ziegler. Före detta framtids-
forskare i USA.

– Utvecklingens minsta beståndsdel är 
när man gör något som är bra för en 
själv, som också är bra för andra. 
Med den utgångspunkten är det enklare 
och mer utvecklande att ta sig an upp-
giften att skapa lärande gemenskaper, 
avslutar Inez.

I efterföljande samtal märks det att flera 
av deltagarna är inspirerade till att fort-
sätta med detta utvecklingsarbete, både 
inom sina verksamheter och för Värnas 
del. En organisation behöver levande-
göra sina visioner. 

Paula H Karlström
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Sedan flera år tillbaka har Spira- utbildningar organiserat en föreläs-
ningsserie på Kulturhuset i Järna. Fem föreläsningar erbjuds under 
året och tanken är att kunna ge verksamheterna i Järna med omnejd 
möjlighet att på ett enkelt sätt möta medarbetarnas ständiga be-
hov av fortbildning, nya kunskaper och inspiration. Ett tjugotal verk-
samheter har redan blivit intresserade av konceptet och abonnerar. 
Abonnemanget kostar 1000 kr per årskort för alla tillfällen. I priset in-
går kaffefika vid pausen. Kortet visas i samband med evenemanget 
och är inte personbundet.

Man kan också besöka enstaka föreläsningar och betalar då 
350 kr i Kulturhusets kassa.

Under hösten 2014 kommer vi att möta:

10 september • Fredrik Svenaeus
Homo patologicus – Medicinska diagnoser i vår tid  
(Se bokanmälan i LäS av Paula H- Karlström)
Fredrik är professor i filosofi vid Centrum för prak-
tisk kunskap, Södertörns högskola. Han har skrivit 
ett  flertal böcker och vetenskapliga artiklar om medi-
cinfilosofiska ämnen. Med utgångspunkt i egna er-            
farenheter och ett skärskådande av forskningsläget 
om olika diagnoser tar Fredrik pulsen på vår samtid. 
Genom att kalla avvikelser alltmer för sjukdom krym-
per vi området för normalitet.
5 november • alain topor 
Den goda relationen
Alain är psykolog och chef för FOU-enheten SPO   
(Södra psykiatriområdet). Han är även forsknings-
chef på institutionen för socialt arbete i Stockholms 
universitet. Han har tidigare arbetat inom socialtjänst 
och psykiatri som familjebehandlare, behandlings-                   
ansvarig, handledare, mm. Han har gett ut flera böck-
er, bl a: ”Vad Hjälper? – Vägar till återhämtning från 
svåra psykiska problem”.

SpIRAS FORTBILDNING     Hösten 2014      
Fem onsdagar mellan 8.45  
och 11.45 i Kulturhuset, Järna

För mer information kan man kontakta christian texier
christian@saltaby.se  •  tfn 070–604 12 84

 

PaSSioN + ViSioN + HaNdLiNG = utVEckLiNG
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bRa FöRänDRIngaR börjar inifrån med en känsla 
eller en bild i huvudet som lockar till handling.

näR DIn vIlja och fantasi är i harmoni med 
varandra, får du tillgång till din urkraft.

PoSitiV utVEckLiNG är att göra något som är 
bra för dig själv men som också är bra för andra.

vaD är problemet?

ViLkEt resultat vill du uppnå?

huR mycket tid och resurser finns till förfogande?

Utifrån de behov som finns, hjälper jag dig gärna 
att sy ihop de insatser och metoder som behövs!

Inez abrahamzon
Pedagog - Processledare – Journalist – Moderator

www.inez.se
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Framtidskommissionen – underlagsrapport: 
Nya mått på välfärd och livskvalitet i samhället
utgiven 17 december 2012

Människors välfärd och livskvalitet 
har länge mätts med hjälp av olika 
ekonomiska indikatorer. Inte minst 
har bruttonationalprodukten varit det 
ledande välfärdsmåttet i västvärlden 
under lång tid. 

Men den senaste tiden har diskussionen 
om alternativa välfärdsmått rönt allt 
större uppmärksamhet. Exempelvis har 
organisationer som OECD och FN nyli-
gen publicerat rapporter där en mängd 
”mjukare” indikatorer på mänsklig väl-
färd presenteras och diskuterats. 

Framför allt har subjektiva livskvalitets-
indikatorer som mäter människors till-
fredsställelse med livet och känslomäs-
siga välbefinnande väckt stort intresse. 

I den här rapporten granskas dessa nya 
livskvalitetsmått närmare. Exempel på 
frågeställningar som behandlas är hur 
människors livstillfredsställelse och 
välbefinnande kan mätas och utvärderas 
samt vilka faktorer som hänger ihop 
med dessa subjektiva mått.

Vilken betydelse har till exempel män-
niskors ekonomi, sysselsättning, re-
lationer och fritid för deras upplevda 
livskvalitet? 

Och vilka direkta och indirekta mått kan 
användas för att på samhällsnivå mäta 
människors subjektiva livskvalitet? 

Vidare presenterar rapporten en över-
sikt över de subjektiva livskvalitetsmått 
som i dag finns tillgängliga i Sverige.

SAMMANFATTNING

Nu startar kurser i 
berättande/storytelling

För vem? 
Kurserna vänder sig till dig som älskar berättelser 
och sagor och som vill lyfta fram berättelsens kraft 

mellan människor i livet och i yrket!

prinsessan som gick till jordens hjärta!
23-24 juni blir det pröva-på-kurs! 

Vi dyker in i en norsk folksaga, övar inne och ute i 
trädgårdsparken. Rörelse, dans, sång och samtal ingår!

Tänd din berättarglöd!
Under läsåret 2014-15 möts vi en lördag i månaden 

(14 dagar sammanlagt) för att lyssna, öva och upptäcka. 
Undervisar gör Maria Eloranta, Sigrid Ogland och Hélène 

B Blomqvist, pedagoger och berättare inom Waldorf-
pedagogik och läkepedagogik/socialterapi. 

Mer info
Kulturcentrum Järna 25 • 153 91 JÄRNA    
info@kulturcentrum.nu • 08-554 302 50
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Lyhördhet och respekt för det individuella 
Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom 
funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. 
Medarbetarens uppgift är att vara uppmärksam på varje individs inneboende 
förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa 
respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att vara lyhörd inför varje 
människas förutsättningar är grundläggande värden i vårt arbete. 

Det livslånga lärandet
I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna till-
kortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt 
konfronterad med behovet av egen utveckling. De uppkomna svårigheterna 
blir till ett fruktbart gränsområde där ett möte sker och där fröet till vidare 
utveckling finns för bägge parter. Denna process är en naturlig del av arbetet 
och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En medvetet utformad miljö
En estetiskt tilltalande miljö har en stor betydelse för det själsliga väl-
befinnandet. Därför lägger vi vikt vid arkitektur, materialval, inredning 
och färgsättning, liksom vid till exempel gestaltade trädgårdar och 
promenadområden.

För den psykiska och sociala miljön menar vi att det är hälsobefrämjande med 
rytmiskt återkommande händelser. Det kan vara gemensamma morgonsam-
lingar, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att 
fira helger och årstidsfester. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet 
i tillvaron. 

Att värna om det ekologiska sammanhanget är grundläggande för oss och 
ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel är en självklarhet i våra 
verksamheter.

värnas kärnvärden

VÄRNAS   kärnvärden
Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn
Människans jag –hennes individualitet, kan inte reduceras till att vara en pro-
dukt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar 
förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar män-
niskan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina 
förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt 
och oförutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personlig-
heten.

Livets röda tråd
Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje männi-
skas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hop-
trasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden 
i livet, att gå sin egen väg, utan att bli motarbetad eller ifrågasatt. Det menar vi 
är grunden för all utveckling, oavsett funktionsnedsättning. 

Individuellt liv i gemenskap
Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett 
sammanhang där man hör hemma är en förutsättning för den egna utveckling-
en. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig efter-
som den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Vi arbetar för 
att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och är övertygade om att 
det bidrar till individens utveckling. 

Ett skapande liv och arbetets betydelse
Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och väl-
befinnande. Därför vill vi göra det möjligt för varje individ att ge utlopp för sin 
inneboende kreativitet. Det kan handla om att sätta upp skådespel, att spela 
och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material. 
Möjligheter till att vara skapande finns så väl i skolan som på våra arbets-
platser och i boendet. 
I en vuxens människas liv är arbetet centralt. Att hitta en arbetsgemenskap, 
att få känna sig behövd, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsätt-
ning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får 
möjlighet till ett rikt liv. 
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aRIaDne
ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Ungdoms- och vuxenboende enligt LSS
• Gymnasiesärskola
• Daglig verksamhet

Kontakt
Arbylund 101
388 94 Vassmolösa
Tfn 0480–361 02
info@ariadnes.nu
www.ariadnes.nu

Kontakt
Dormsjö 214
776 98 Garpenberg
Tfn 0225–230 55
info@dormsjoskolan.com
www.dormsjoskolan.com

Kontakt
Ensjöholms By
603 66 Norrköping
Tfn 011–28 94 50
ensjoholm@telia.com
www.ensjoholm.se

Kontakt
Tiondebodsvägen 7
153 35 Järna
Tfn 08–551 713 33
kontoret@fridebo.com

Kontakt
Bresätter, Hannula
614 93 Söderköping
Tfn 0121–221 10
ekpramen@gmail.com

dorMSjöSkoLaN
Dormsjöskolan, Garpenberg, Dalarna.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (waldorfskola)
• Grundsärskola (läkepedagogisk)
• Elevhem enl LSS personkrets I, SoL, LVU, HVB

EkPråMEN
Ekpråmen, Söderköping.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Enskilt boende enligt LSS

ensjöholms by
Ensjöholms By, Norrköping. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

FRIDebo
Fridebo, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bostad med särskild service enligt LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

gulDFällen
Guldfällen, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende enligt LSS
• Daglig verksamhet 
• Familjehemsvård

Kontakt
Skattgränd 8
153 35 Järna
Tfn 08–551 710 06
info@guldfallen.com
www.guldfallen.se

Kontakt
Box 45
153 21 Järna
Tfn 08-551 521 77
info@haganas.se
www.haganas.se

haganäs
Haganäs, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet och gruppbostad enligt LSS
• Arbetsplatser i samarbete med arbets- 
 förmedlingens rehabilitering
• Boende med personligt utformat stöd

verksamhetsförteckning

Kontakt
Backvägen 1
150 21 Mölnbo
Tfn 0158–234 00
info@helgesta.se
www.helgesta.se

Kontakt
Åsgatan 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 749 77
info@humanprogress.se
www.humanprogress.se

Kontakt
Norra Järnvägsgatan 7
153 37 Järna
Tfn 08–551 700 90
c.hagastift@telia.com

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 26, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 04
admin@klockargarden.se
www.klockargarden.se

Kontakt
Bergsgatan 8B
153 35 Järna
Tfn 070–291 88 69, 070–325 89 90
www.jarnakompetens.se

hagastIFtelsen
Hagastiftelsen, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Specialvårdenheter enligt LSS
• Boende med service enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

järNa koMPEtENS
Järna Kompetens erbjuder en fyraårig utbildning 
i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbild-
ningen). Utbildningen är uppdelad i åk 1–3 och 
påbyggnadsåret. Utbildningen syftar till att  
ge rätt kompetens i arbetet med funktions-
nedsatta och lyfta fram den antroposofiska 
människokunskapen.

kLockarGårdEN
Klockargården, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Socialterapeutisk daglig verksamhet enligt LSS

helgesta
Helgesta, Mölnbo.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Eftergymnasial verksamhet/utbildning
• Gruppbostad enligt LSS

humanPRogRess
Humanprogress – Järna, Mölnbo och 
Södertälje.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boendelösningar för ungdomar och vuxna med 
speciella behov enligt LSS.

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

lInnea omsoRg
Linnea Omsorg, Järna samt Skellefteå. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Assistans daglig verksamhet med individuellt 
anpassad omsorgenligt LASS och LSS.
• HVB-boende

Kontakt
Box 65
153 22 Järna
Tfn 08–551 514 60
info@linneaomsorg.se
www.linneaomsorg.se

Kontakt
Utholmsvägen 22-32
178 91 Munsö
Tfn 08–560 502 59
lugnet.munso@telia.com

lugnet
Lugnet, Munsö, Ekerö kommun, Mälaröarna.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS
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Kontakt
Kyrkvägen 7
830 04 Mörsil
Tfn 0647–66 44 77
info@margaretagarden.se
www.margaretagarden.se

Kontakt
Kassjö 455
905 93 Umeå
Tfn 090–390 14
info@mariagarden.se
www.mariagarden.se

Kontakt
Malmgårdsvägen 53
116 38 Stockholm
Tfn 08–641 58 94

MaLMGårdEN Vita BErGEN
Malmgården, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

MarGarEtaGårdEN 
Margaretagården, Mörsil, Åre kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

MariaGårdEN
Mariagården, Kassjö by, Umeå kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Eftergymnasial verksamhet/utbildning
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

MartiNSkoLaN
Martinskolan, Farsta, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasiesärskola (läkepedagogisk)
• Fritids samt förskola

Kontakt
Munstycksvägen 18
123 57 Farsta
Tfn 08–604 38 27
kansli@martinskolan.se
www.martinskolan.se

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 500 68
info@mikaelgarden.com
www.mikaelgarden.se

Kontakt
Box 43
153 21 Järna
Tfn 08–551 700 34
info@morapark.se
www.morapark.se

MikaELGårdEN
Mikaelgården, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem med tillstånd enligt LSS och HVB
• Fristående grundskola
• Fristående grundsärskola
• Barn- och ungdomspsykiatri

Mora Park
Mora Park, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Förskola
• Grundsärskola (waldorfpedagogisk)
• Fritids
• Elevhem enligt LSS
• Korttidsboende

verksamhetsförteckning

Kontakt
Hummelmoravägen 36
153 95 Järna
Tfn 08–551 521 90
malargarden@gmail.com

Kontakt
Skäve 9
153 31 Järna
Tfn 08–551 786 00
info@norrbyvalle.se
www.norrbyvalle.se

Kontakt
ungdom: Enevägen 10, 153 32 Järna
Tfn 08–551 702 89
vuxen: Tunavägen 4, 153 32 Järna
Tfn 08–551 702 92
sofia@stiftelsenopalen.se • www.opalen.se

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 10
153 30 Järna
Tfn 08–551 746 60
kontoret@novalisgymnasiet.se
www.novalisgymnasiet.se

novalIsgymnasIet
Novalisgymnasiet, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasium; Estetisk inritning, Introduktions-
program
• Gymnasiesärskola; Waldorfpedagogisk inrikt-
ning, Individuellt program

oPalen
Opalen, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem enligt LSS
• Boende med särskild service

MåLarGårdEN
Målargården, Södertälje och på Mörkö.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende med service enligt LSS

NorrByVäLLE Gård
Norrbyvälle Gård, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
• Boende med service enligt LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

SaLtå By
Saltå By, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola åk 7–10
• Gymnasiesärskola
• Elevboende LSS 9§8
• Korttidsverksamhet

• Daglig verksamhet
• Vuxenboende LSS 9§9
Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 49
info@saltaby.se
www.saltaby.se

Kontakt
Letstigen 36
716 31 Fjugesta
Tfn 0585–106 00
stiftsanna@telia.com
www.stiftelsensanna.se

SaNNa Gård
Stiftelsen Sanna, Fjugesta, Örebro kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS

Kontakt
Fröjel L:a Hajdes 715
623 55 Klintehamn
Tfn 0498–69 11 10
hajdes@hajdes.se
www.hajdes.se

SkoGSGårdEN HajdES
Hajdes, Fröjel, Gotland.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Eget boende enligt LSS
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Kontakt
Solberga 27
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 26
info@solbergaby.se
www.solbergaby.se

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 536 01
info @solakrabyn.se
www.solakrabyn.se

solbeRga by 
Solberga, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
• Korttidsvistelse (avlastning) enl. LSS § 9.6
• Korttidstillsyn för barn över 12 år enl. LSS § 9.7
• Waldorfsärskola årskurs 1-9

SoLåkraByN
Solåkrabyn, Järna och Mölnbo samt 
Stallarholmen, Strängnäs.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

StaFFaNSGårdEN
Staffansgården, Delsbo, Hudiksvalls kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt SoL och LSS

Kontakt
Furugatan 1
820 60 Delsbo 
Tfn 0653–168 50
info@staffansgarden.com
www.staffansgarden.com

Kontakt
Stegehus
610 30 Vikbolandet
Tfn 0125–510 36
info@stegehus.com
www.stegehus.com

Kontakt
Spårgatan 17
602 23 Norrköping
Tfn 011–18 35 11
rektor@stathogaskolan.se
www.stathogaskolan.se

stegehus
Stegehus, Söderköping. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (Waldorfpedagogisk)
• Elevhem HVB

StåtHöGaSkoLaN
Ståthögaskolan, Norrköping.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola årskurs 1-9 och träningsskola.
• Gymnasiesärskola 
• Fritidshem enligt LSS

Kontakt
Söderskogen
590 98 Edsbruk
Tfn 0493–400 00
info@syrsagarden.se
www.syrsagarden.se

SyrSaGårdEN
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

Kontakt
Såneby Skola
610 28 Vikbolandet
Tfn 070–838 52 96
info@saneby.se
www.saneby.se

SåNEBy Vik
Såneby, Vikbolandet, Norrköpings kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

verksamhetsförteckning

Kontakt
Vegestorp 250
442 93 Kareby
Tfn 0303–22 20 18
www.tobiasgarden.se

Kontakt
Prästgårdsvägen 70, 153 35 Järna
Tfn 08–551 743 20
telleby.info@telia.com

tELLEBy VErkStädEr
Telleby Verkstäder, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS

toBiaSGårdEN
Tobiasgården, Kareby, Kungälvs kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Fristående resursskola för barn 
• Vuxenboende och daglig verksamhet enl LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

tuNaPack
Tuna Pack, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
•  Produktionsinriktad arbetsplats för  
 personer med funktionsnedsättning

Kontakt
Tuna industriväg 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 731 05
info@tunapack.se
www.tunapack.se

Kontakt
Tavestavägen 37, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 42
tunaberg@telia.com
www.tunaberg.info

• Daglig verksamhet
Kontakt
Vallarumsvägen 143-12, 275 68 Vollsjö
Tfn 0416–322 12
info@stiftelsenvindrosen.se
www.stiftelsenvindrosen.se

Kontakt
Spelvik, 611 91 Nyköping
Tfn 0155–240 103
info@viktoriagarden.se
www.viktoriagarden.se

tunabeRgs DemensboenDe
Tunaberg, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppboende för personer med 
demenssjukdom

ViktoriaGårdEN
Viktoriagården, Nyköping.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

vInDRosen 
Vindrosen, Vollsjö, Sjöbo kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola
• Gymnasiesärskola
• Elevhem enligt LSS

Kontakt
Skälby 6, 153 92 Hölö
Tfn 08–551 711 80
info@abykulle.se
www.abykulle.se

åBykuLLE
Åbykulle, Hölö och Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

årSta Gård
Årsta Gård, Årsta, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola (läkepedagogisk)
• Fritidsverksamhet
• Gymnasiesärskola
• Elev- och korttidshem enligt LSS

• Daglig verksamhet enligt LSS
• Egen vuxenbostad enligt LASS
Kontakt
Svärdlångsvägen 16
120 60 Årsta
Tfn 08–722 16 00
info@arstagard.se • www.arstagard.se



   

Förbundet för antroposo�sk läkepedagogik & socialterapi
- boende, utbildning & arbete.

Värna – förbundet för läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheter

Värna är en sammanslutning av 45 läkepedagogiska och socialterapeutiska 
verksamheter som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar 
och vuxna med särskilda behov.

Värnas syfte

Värnas syfte är att vidareutveckla arbetsmetoder i läkepedagogik och social-
terapi samt att förmedla kunskaper om inriktningen. Läkepedagogik och 
socialterapi bygger på den antroposofiska människokunskapen som är spridd 
i ett trettiotal länder och har funnits i Sverige sedan 1935.

Värna för dig

På vår hemsida www.värna.se hittar du mer information om Värnas verksam-
heter. Här kan du se lediga platser och lediga tjänster. På hemsidan kan du 
även ladda ner vår verksamhetsförteckning.

Kontakta oss gärna för mer information:
Värnas kansli – anders@värna.nu • paula@värna.nu 
08-551 715 30.

Vi värnar om

• Det unika i varje individ
• Lugn och balans genom tidsrytmer, färg, form, kost och språk
• Meningsfulla uppgifter och arbetsglädje

VÄRNA
Tunaindustriväg 2, 153 30 Järna     www.värna.se   


