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utvecklingsfaser
Kära antroposofiska vänner,

Utveckling – Dimensioner
Upptäckten av andra utvecklingsfaser
Wolfgang Schad

Prof. Dr. Wolfgang Schad är meriterad ledare av institutet
för Evolutions-biologi vid universitetet Witten-Herdecke.
Efter sin verksamhet som gymnasielärare vid waldorfskolan
i Pforzheim verkade han många år som docent på
seminariet för Waldorf-pedagogiken i Stuttgart.
Från och med 1992 undervisar han i Evolutions-biologi
och morfologi vid den särskilt öppnade professuren
vid universitetet Witten-Herdecke.

Denna artikel är publicerad i Seelenpfleege och något förkortad i denna version.
Agathe Ritter har översatt från tyska till svenska.
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Ni känner ju alla till Rudolf Steiners
skrift från 1907: Barnets utveckling sett
ur antroposofisk synpunkt, där han talar
om utvecklingens sju-års rytmer. Under
antiken och i medeltiden visste man om
dessa utvecklingsrytmer. Men under
1900-talet upptäckte man att det även
finns andra utvecklings-faser, t ex kring
det tredje och nionde året.

I sitt föredrag i Stockholm den 16/4
19121 säger Rudolf Steiner själv att
han 1907 inte talade om det enskilda
barnet, utan om hur barnets utveckling
skulle gestalta sig. Barnet skulle under
de första sju åren ständigt härma sina
förtrogna förebilder, genom de andra
sju åren följa sina älskade auktoriteter
och under den tredje sjuårsperioden utveckla intresse för världen och utveckla
framtidsideal. Först med 21 år, skulle
den unga människan med sin ansvarskännande handlingsmognad komma till
ett medvetandet om sig själv, till jagmedvetandet. Men så är det ju inte. Inte
hos ett normalt barn och ännu mindre
hos ett utvecklingsstört barn.
Mellan det tredje och det tjugoförsta
levnadsåret kan den sig inkarnerande
människan inte hjälpa sig själv. Hon behöver hjälp att uppfostras av en vuxen
människa. Således är all uppfostran
egentligen läkekraft.Och denna läkekraft realiseras under de tre första sjuårsperioderna med de tre uppfostringsmotiven: förebild och efterhärmning,
auktoritet och efterfölje, världsintresse
och framtidsideal. De är som en urbild
1

GA 143

för de kommande sjuårsperioderna under hela livet. 				

Jag vill nu försöka gå närmare in på den
unga människans självbildningsbehov,
när hon söker sitt yrke. Då kan Rudolf
Steiners ord: Kristendomen är större än
alla religioner2 vara till hjälp: han säger
att hela kulturlivet: religion, konst och
vetenskap, men också tänkandet och
förståendet kan genomkristnas. Och
att Kristi framtida verkan inte endast
kommer att finnas i vårt kulturområde
som den nuvarande kristendomen, utan
även kommer att verka i andra kulturområden.

Även denna hänvisning kan hjälpa oss
att inte bara tro på ord utan att hålla oss
till den levande andliga sanningen.

Hur känner man då igen det som
kan kallas det sant kristna?
– Det är den ständigt sig förnyande utvecklingen, som därmed
också innehåller tidens gåta.
Kristus har återgivit
människan tiden3
Bara den kan förstå
Kristendomen,
som uppfattar den genom
bilder som förlöper i tiden4

Utvecklingen i naturen

Särskilt genom naturvetenskapens
utvecklingslära men också genom bioGA 102, 24.3.1908
GA 236, s. 32
4
GA 187, s. 34
2
3

LäS 5

utvecklingsfaser
logins evolutionslära har utvecklingstanken trängt in i det moderna medvetandet. Jag vill utifrån detta skildra
utvecklingens olika dimensioner.
					
Under Barocktiden trodde man, att alla
levande väsen redan från början var
färdigt utbildade i grodden. De första
Mikroskopen, som uppfunnits för 400
år sedan, var ännu så dåliga, att de lämnade mycket rum åt fantasin. Så trodde
man att man i de mänskliga fröcellerna
kunde se en redan färdig liten människa, en Homunculus (Holländaren van
Leeuwenhoek). Den schweiziske läkaren Albrecht von Haller menade däremot att Homunculus fanns i äggcellen.
För båda gemensamt var att de utgick
från en urform, från en Präformation.
Det berodde på teosofiska grunder:
eftersom det i skapelsehistorien efter
varje skapelsedag heter: ”Och Gud såg
att det var bra”, så måste ju skapelsen
ha varit perfekt och det behövdes inte
uppstå något nytt senare.

Varje levande väsen var redan färdigt
i sin form och vecklas bara ut från att
vara litet till att bli stor. Veckla ut heter
på latin: exolvere och så kallades det
hela Evolution. Också i det tyska ordet
Entwicklung finns ännu Barocktidens
utvecklingshypotes; och även i det engelska ordet development, som betyder
avslöja, röja. Det var Hallers ord som
gällde: Nil noviter generari (Inget skapas på nytt). 				
1759 (Friedrich Schillers födelseår),
offentliggjorde en ung läkare i Berlin,
Caspar Friedrich Wolf sitt doktorsarbete Theoria generationis. Där säger
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han att han med lopen noga undersökt
de första stadier av ett ruvat hönsägg,
men där inte kunnat finna en färdig
miniatyr kyckling. Han menade att alla
organ utbildades på nytt varje gång; och
istället för Präformation skulle det gälla
Epigenesis, nybildningen.

Efter detta hade han hela den fackliga
världen emot sig, ty Epiginesis gällde
som Blasfemi, som hädelse. Och ändå
var det Wolff som därmed grundlade
Embryologin. Orden utveckling och
evolution blev kvar, men fick helt nya
begreppsinnehåll. Det nya, oförutsedda,
fanns med i tankarna, framtiden hade
öppnat sig, frihetselementet tog plats i
utvecklingstänkandet. 				
					
Hundra år senare, 1859, utkom Darwins
stora verk: ”On the Origin of Species”,
där han försökte framlägga orsakerna
för den fortskridande evolutionen. Hans
förslag var: Mutation, den starkares
överlevnad vid överbefolkningen, och
det hela ”by chance” (genom tillfälle).
När hans vänner frågade honom vad
han menade med ”chance”, var hans
svar: ”I have hitherto sometimes spoken, as if the variations ... had been due
to chance. This, of course, is a wholly
incorrect expression, but it serves to
acknowledge plainly our ignorance of
the course of each particular variation.
(...) Nevertheless (....) we may be sure
that there must be some cause for each
deviation of structure, however slight”.
(Origin, Chapt. 4).
I princip företrädde Charles Darwin
därmed ännu en deterministisk världsbild med stränga naturlagar: Det måste
finnas orsaker för allt. Men idag är alla

Evolutions-biologer eniga om, att det i
princip inte går att förutsäga en organisms framtida utveckling. Den nya
uppfattningen av utvecklingsläran ger
plats även åt frihetsmomentet.

Evolution är varken utveckling genom
stela naturlagar (materialism) eller
genom en färdig idévärld (platonisk
idealism), utan en vidareutveckling med
öppen utgång. Annars skulle människan
inte finnas. 				
1860, ett år efter Darwins stora verk,
hittade en arbetare i ett stenbrott i den
övre Jura en förstenad fågelfjäder. Så
småningom hittades också mer eller
mindre fullständiga skelett med avtryck
av fågelfjädrar (hittills har tolv fynd blivit kända). Denna urfågel Archeopteryx
har utom fjädrar också klor och en lång
svanskotpelare som en ödla och tänder
som en krokodil.
Darwin och hans företrädare i Tyskland
Ernst Haeckel, gladde sig. Ty nu var ur
det hypotetiska ”missing link” blivit ett
realt ”connecting link” mellan reptil
och fåglar. Och sedan dess står i alla
skolböcker som paradexempel för den
fortskridande utvecklingen: Ur reptilen
uppstod urfåglarna och ur urfåglarna
de fåglar vi har idag.
Men Systematikerna hade det svårt:

Hör urfåglarna till reptilsläktet
eller till fåglarna eller bildar de en
egen grupp?
Det fanns olika meningar, och det var
först 1955, när Engländaren Gavin

Rylands de Beer försökte att ta reda
på alla kännemärken av denna urfågel:
29 reptilmärken, 13 fågelmärken och 3
övergångsmärken; därtill kom tre kännetäcken som varken fanns hos reptilen
eller hos fåglarna. Han kom således till
slutsatsen, att Archaeopteryx – urfågeln
– kvantitativt måste räknas som reptil,
men genom sina fjädrar också var fågel
– att den varken var reptil eller fågel
utan en sort för sig; och att den visade
tre olika utvecklingssteg på samma
gång. Denna urfågel kan demonstrera
för oss hur de olika tidsmåtten förenas
i en samtidighet. Och det kan visa oss
en ny dimension av tiden, där alla tre
tidsmått samtidigt är närvarande – som
de ju också är i hela livet.Där talar man
också om tidsintegration eller tidsbindning, då tiden blir till en tidsgestalt eller
en tidskropp, som är kännetecknet för
eterkroppen – som ju inte avlöper linjär
i tiden. 		

När man en gång blivit uppmärksam på
detta, upptäcker man det överallt i livet.
Ni känner säkert till den ofta förekommande plantan röd Fingerborg (Digitalis
purpurea) som blommar vid skogsbrynet. Den har inte bara blommor
utan bär/knoppar upptill och utbildar
samtidigt neråt ur de utblommade
blomstånden fruktkapslar och frön. Där
är framtid, nutid och dåtid samtidigt
närvarande. Och detta gäller inte bara
för den enskilda utvecklingen, utan för
hela evolutionen.

Kulturernas utveckling

Låt oss nu gå från naturen till kulturhistoriens utveckling. Man menar ofta
att den förlöper linear i tiden. Men den
schweiziske kulturfilosofen Jean Gebser
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(1905–1973) fastställde att kulturepokerna inte alls avlöper linjärt efter
varandra: utan att varje kultur som förtjänar namnet, inom sig bevarar kulturskatterna från tidigare tidsepoker som
värdefulla bildningsskatter och fogar
endast sina egna nya värden till dem.
Samtidigt bär den redan grodden till
framtida kulturepoker, mer eller mindre
gömda inom sig. Gebser kallade denna
överlappning ”den historiska Interferensen”. Också Rudolf Steiner talade om
detta1. Hur mycket av den fjärde efter
atlantiska kulturepoken, av grekisk
humanism och medeltida fromhet lever
inte som bildningsvärde kvar idag i vårt
nutida sällskap. Därutöver är den femte
kultur-epoken – vår nutid – bestämd av
den franska revolutionens ideal: frihet
jämlikhet och broderlighet.
Men en kultur kan bara vara sund, om
nästa kulturepok, (den sjätte) redan
finns närvarande som grodd. I samma
föredrag beskriver Rudolf Steiner dessa
framtida motiv och ideal och ställer
frågan var man redan idag kan finna
dessa? Och han svarar själv: i Antroposofin. Antroposofin föregriper redan i
nutiden en framtida allmän kultur. Och
här skildrar Rudolf Steiner hur kulturerna väver i varandra, så att det i varje
kulturepok lever minst tre kulturepoker
simultant med varandra. Detta uttalande är mycket viktigt och klargörande.
Under de sista årtiondena har inom
det Antroposofiska Sällskapet mer och
mer uppstått en strävan att bli allmänt
erkänt: ”Vi är dock så bra?”

1

GA 159, 1915

LäS 8

utvecklingsfaser
Men det betyder bara att man ännu inte
har insett, att Antroposofins uppgift
inte är att redan nu bli till en allmän
erkänd kultur, utan att dess uppgift
är att förbereda de kommande två
årtusendenas framtid. Det är bara vår
kroppsbundna astralkropp som strävar
efter ett erkännande och vill känna sig
lyckligt genom att lovordas idag.
Annorlunda är det med dotterrörelserna, där Antroposofin används i olika
yrken, som pedagogik, läkepedagogik,
medicin, läkemedel, lantbruk, bankväsendet, Kristet samfund o s v. De har
uppstått efter första världskriget ur
den stora nöden som fanns och behovet
efter förnyelse. Med dessa hör vi helt till
nutidskulturen och blir också allmänt
erkända: ”Ni är verkligen bra, men om
ni lämnade bort Steiners åsikter vore ni
ännu bättre”.
Så låter det från dem som ”med alla tio
tår står i det verkliga livet” (Christian
Morgenstern). 					
				
Låt oss ta ett exempel: Som historielärare i Waldorfskolan hade jag uppgiften att förmedla bildningsskatterna
från tidigare århundraden till nästa
generation. Men samtidigt fick jag ta
hänsyn till eleverna av idag och fick tillgodogöra deras behov. Och även om jag
inte talade om det, märktes det tydligt
på dem, om jag som lärare inte räknade
med den kommande tiden och inte hade
några framtidsideal. Det gäller alltså
att som lärare leva med både dåtiden,
nutiden och framtiden. Och det är först
detta som gör oss till kulturväsen.
					
Efter första världskrigets slut uppstod
ropet efter en förnyelse; detta upptogs

direkt av Rudolf Steiner, som initierade
rörelsen för en social tre-grening. Den
byggde inte direkt på Antroposofin utan
gav sig ur det sunda människoförståndet; och var inte beroende på översinnlig forskning1.

Sedan började dotterrörelserna spira
och Rudolf Steiner frågade sig, om
modern inte försvann bland alla döttrar.
Vem frågade ännu efter Antroposofin?2.
Ett försök att motarbeta detta var kanske grundandet av den första klassen.
Antroposofin som lära har vi att tacka
för en omätlig rikedom av kunskap
från tidigare kulturepoker, från jordutvecklingens början och tillbaka till den
planetariska evolutionen i djupet av det
förgångna.
Genom dotterrörelserna står vi helt
inne i nutiden. Och genom att vårda
och vidareutveckla Antroposofin hör vi
redan nu till framtiden, till den sjätte
kulturperioden.

Människans utveckling

Låt oss nu se på den enskilda människans utveckling, så som den först uppenbaras för oss i det nyfödda barnet.
Vid födelsen är huvudet redan så gott
som färdigt utvecklat, hjärnan är redan
påfallande stor, huvudets sinnesorgan
fungerar redan, de första hårstråna
finns redan. Nervsinnessystemet är
redan så utbildat, att barnet kan födas
redan tidigare; sjumånadsbarn t ex
brukar överleva bra. Och om man bara
tänker på det, är barn efter nio månader
egentligen för sent födda.
1

GA 255, s 337
GA 257, 1923

2

Däremot är lemmarna vid födelsen
ännu ganska svaga och det behövs ännu
minst ett år tills barnet kan räta upp
sig och börja stå och gå. Också ämnesomsättningen är ännu ytterst labil och
barnet behöver speciell näring: modersmjölken. Sett från ämnesomsättningen
och lemmarna är vi egentligen för tidigt
födda. Detta är enastående för människobarnet och kan vara ganska förbluffande. Och så uppstår frågan om det inte
finns något område som fungerar redan
vid födelseögonblicket på rätt sätt?
Jo, detta finns: det sker med det första
andetaget, när barnet drar in luften
i lungan. Då tillsluts den ännu öppna
skiljeväggen i hjärtat och kretsloppets
arteriella och venösa del åtskiljs för alltid. Det är i de centrala rytmiska organen som vi föds i rätt tid. Således lever
var och en av oss med tre olika åldrar.
Redan kroppsligt finns dåtid, nutid och
framtid permanent närvarande inom
oss. Gåtan om den tredelade tidens
hemlighet är levande inom oss.

Men gäller detta inte också för vårt
själsliv? Inget djur kan lära ur sina tidigare erfarenheter, eller ur en tidigare
generations historia. Och inget djur kan
som vi planera framtiden och därutöver
känna ansvar för kommande generationer. Är grundlagen för detta det nyfödda
barnets särskilda kroppsliga tillstånd?
Är det därför vi berörs så starkt av
anblicken av ett litet barn – särskilt ett
nyfött barn?
Och gäller denna samtidighet inte också
för vår andliga konstitution? (I biologin
kallas den Heterochromie). När den
unga själen i puberteten har lämnat
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barndomen, upptäcker den till sin egen
förvåning ofta begåvningar och talanger hos sig själv, som hon inte hade
en aning om. Varifrån kommer de? Har
de övats in och förberetts i ett tidigare
jordeliv – det är ju ofta jordnära begåvningar. Å andra sidan vill man kanske
lära sig nya färdigheter och börjar öva
på dem. Och även om man inte riktigt
lyckas med det, är ansträngningen inte
förgäves, ty det är ur den som begåvningarna för nästa jordeliv uppstår.

Det är kanske den största hjälpen, som
Rudolf Steiner vid sitt första besök på
Lauenstein, det första antroposofiska
läkepedagogiska institutet i Tyskland,
gav de tre unga män som hade grundat
det: att en utvecklingshindrad människa
i detta sitt liv egentligen håller på att
förbereda en särskild begåvad inkarnation i nästa jordeliv (Strohschein). Och
detta gör uppgiften meningsfull och inte
hopplös, varken hos uppfostraren eller
eleven. Det vill säga att varje människa
andligen egentligen lever med tre jordeliv samtidigt. Hon bär frukterna av sitt
förra liv och med sina gärningar i detta
liv förbereder hon sitt nästa jordeliv.
Genom inkarnationen förenas således
ständigt tre jordeliv i ett. Det vi redan i
den levande plantan i naturen såg som
samtidigheten i det eteriska, sker hos
människan genom reinkarnationsföljden; det är den av jaget omvandlade
eterkroppen (Buddhi), som för jaget
från jordeliv till jordeliv.

Under den tredje sjuårsperioden börjar
den unga människan fundera över frågan: Vad är jag kallad till? Vad kommer
att bli mitt yrke?
LäS 10
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För det mesta finner man sitt yrke under fjärde sjuårsperioden. Men frågan
finns där: Skall jag välja ett yrke som jag
har anlag till? Eller skall jag välja något
där jag måste tillägna mig helt nya
färdigheter? Ofta pendlar man mellan
dessa båda fram- och bakåtblickande
hållningar, som ju är frågor till livet. Och
den unga människan arbetar då på rätt
sätt med sin utbildning, om hon tar vara
på sina medfödda förmågor, men genom
studier, och sedan i yrket, tillägnar sig
nya kunskaper. Så kommer både det
förgångna och framtiden till sin rätt och
i denna spänning finner människan sitt
nuvarande öde.

4.
Men blir tiden då inte tidlös? Får den
då inte samtidigt en rumslig karaktär ?
Det gör den visserligen inte. Den i tiden
fortskridande utveckling består, det
visar sig bara att man inte kan formulera tiden i begrepp. Man kan inte säga
vad tid är eftersom den inte är, utan
hela tiden blir, den finns i vardandet.
Tid är varken linejär eller integrerande,
utan den pendlar ständigt mellan dessa
båda tidsdimensioner. Och i den lever
världen.

Det är som i musiken som växlar mellan
polyfoni och homofoni. Allting beror på
denna dynamik. Tiden kan inte hållas
fast i begrepp utan måste verkställas1.
Så finner vi rytmen mellan antingeneller och det helande både-och. Och däri
består väl också Kristi verkan som vid
slutet av Apokalypsen kallas Alfa och
Omega. Något av detta upplever människan, när hon under fjärde sjuårsperioden finner sitt öde.
GA162

1

Vi försöker sammanfatta

1.
I den förkristna eran fanns utveckling
endast hos Gudarna. Hos Grekerna t ex
avlöste den ena Gudavärlden den andra.
Det var Gudarna som gett människorna
deras öde, de hade sörjt för allt, det behövdes inte något nytt. Det gällde bara
att leva med det redan givna.
2.
Under den Kristna eran upptäckte människorna att de kunde utvecklas själva
och de började uppleva allt som skedde
i tiden som förändring. Men vad är tid?
Vi tittade på den linjärt fortskridande
tiden i naturen (som av Goethe kallades
den ”sukzedana metamorfosen”).

3.
Sedan upptäckte vi samtidigheten hos
de tre tiderna – dåtid, nutid och framtid
– i naturen, kulturen, och den enskilda
människan, kroppsligt, själsligt och andligt. (som Goethe kallade ”den simultana
metamorfosen”)				
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verksamhetsporträtt

– Tuna Snickeri –

verksamhetsporträtt
filial till Saltå Bys, Solåkrabyns och
Klockargårdens gemensamma projekt, Tunapack, och har nu varit i bruk
i dessa nya lokaler sedan mitten av
februari 2015.

Snickarna, som vi träffar i fikarummet, består av arbetstagarna Eduard
Besnard, Henrik Roll, Patrik Andersson, Leif Åberg och Daniel Halling och
arbetsledarna Leif Johansson och Jonas
Hagkvist. Med på fikat är också Marcus
Mihlberg som städar i delar av lokalerna och svarar för fikat. Alla arbetstagarna har en snickeribakgrund, men
jobbar nu för första gången heltid i
yrket här på Tuna Snickeri.

Historien om ett
gårdssnickeri
Det är ett garvat och kunnigt gäng
som LÄS-redaktionen träffar en oktoberförmiddag runt fikabordet i gemensamhetslokalen som Tuna Snickeri
delar med Din Byggare och Hagströms
Måleri i Järnas industriområde.
Teamet har nämligen flyttat ett helt
snickeri från Stockholm till Järna på
ca 2 månader. Det handlar om maskiner, bänkar, sugar, lackugn, verktyg,
material, skruvar och muttrar och
en massa annat. Dessutom städades
snickeriet i Blåsut ut och inte en pinal
lämnades kvar. Tuna Snickeri är en
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Tuna Snickeri är en arbetsplats som
är väl integrerad i Järnas industriområde. Att fikalokalen delas med Din
Byggare och Hagströms Måleri har lett
till ett ömsesidigt arbetsplatsutbyte
och till att arbetstagarna skaffat sig ett
eget och nytt socialt umgänge utanför
sin egen krets.

Eduard, som också kallas Teddy, berättar att man ibland också passar på att
göra något roligt tillsammans med
Greger från Hagströms och Matte från
Din Byggare. Det kan vara att lyssna på
och spela musik för varandra på fredagarnas fikastund. Teddy är särskilt
förtjust i fransk musik och säger att det
finns en hel del på Youtube att ta del av.
Henrik tillägger att han gillar många
olika artister som Magnus Carlsson,
Agnes och Molly och att hans favoritlåt
heter ”Undo”. Leif berättar att förra
fredagen så lyssnade man på Europes
stora hit ”The final countdown”.

Men framförallt jobbar man på snickeriet med olika produkter: skärbrädor,
handdukstorkar och lekklossar för att
nämna några. Just nu ligger en stor
beställning inne på torkställningar för
akvarellmålningar från en holländsk
Waldorfåterförsäljare/grossist. Den
produkten jobbar alla för närvarande
med även om man varvar med andra
uppgifter för att hålla maskinerna i ett
jämt flöde.
I egenskap av arbetsledare lägger
Leif och Jonas upp planeringen av
arbetet och presenterar på morgonmötet en plan för vad alla skall göra under
dagen. Man ser till att det finns en
kontinuitet från gårdagen. För att inte
arbetspassen skall bli alltför pressade
finns också vilande jobb att växla med.
Jobb som behöver göras, men som
innebär ett lugnare tempo där man
själv kan bestämma över innehållet
innan man åter kastar sig in i produktionen.
Efter fikastunden börjar arbetet,
alla arbetstagare går till sina stationer
och sina olika uppgifter. Att alla trivs i
de nya och ändamålsenliga lokalerna
är tydligt. ”Arbetsmiljön är otroligt fin
och det har inte tummats på säkerhetstänkandet här”, berättar arbetsledaren
Jonas Hagkvist, ”vilket märks på de fria
golvytorna och de väl tilltagna säkerhetszonerna. Här sker heller inget onödigt lyftande och flyttande av material
på grund av platsbrist.”

Något som slår oss från LäS-redaktionen är att luften är så påfallande frisk.

Vi får veta att det finns ett kraftfullt
spånsugsystem som nyss kompletterats med ett mindre städsugsystem.

Spånsugsystemet har en styrenhet
som anpassas efter behovet och förhindrar överljud och överdrag. Utanför
byggnaden finns själva spånsugen och
den fyller en stor container ungefär var
sjätte månad. Innehållet hämtas och
återanvänds till värme av Telge Energi.
Arbetsledaren Leif Johansson gör
oss uppmärksamma på hur individanpassad varje arbetsstation är. ”Det
gäller att hitta rätt hjälpmedel till var
och en, då kommer alla arbetstagare
att finna glädje, stolthet och motivation i arbetet”, förtydligar han och visar
på den ena fiffiga lösningen efter den
andra. ”Det här är lösningar vi arbetat
fram under arbetets gång”.
Arbetet rullar på bra på Tuna Snickeri och det märks tydligt att det är ett
väl sammansvetsat gäng som jobbar
här. De är stolta över sitt yrkeskunnande och det ställe som de varit med
om att bygga upp från första början.
Tillsammans har de lyckats skapa en
funktionell och professionell arbetsplats.
Anders Rosenberg
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En filosofisk läsning
av de TRE första kärnvärdena
Första kärnvärdet:
Människans spirituella
dimension – grunden
för vår människosyn
Den spiritualistiska traditionen
Man måste ha klart för sig att den antroposofiska människosynen tillhör en
filosofisk tradition som kan spåras ända
till de första grekerna. Den kan benämnas som den andliga eller spirituella
filosofins tradition. I varje människa
finns en spirituell kärna, säger Steiner,
som är det intimaste, det väsentligaste i
människan. Det beskrivs oftast som det
andliga, det eviga och den ljusa innersta
punkten i människan.

Antroposofin har olika begrepp för att
benämna denna kärna. Oftast pratar
man om Individualiteten eller Jaget hos
människan, det vill säga det som varken
är miljöbetingat eller biologiskt betingat, utan sprunget ur sig själv. Individualiteten är som en helig stans, en helig
substans i människan, människokärnan,
LäS 14

nukleärmänniskan. Individualiteten är
helig, andlig, evig. De begreppen tillhör
vår kultur och kan läsas eller tänkas
tack vare hela den idealistiska, andliga
filosofiska traditionen från Platons tid
till flera av våra moderna tänkare. Som
exempel kan nämnas de som tillhör
den tyska idealismen, Fichte-SchellingHegel.

Den humanistiska traditionen
Man bör på samma sätt veta att Steiner
också relaterar till en humanistisk filosofisk tradition i den meningen att Jaget
inte bara är evigt, oförstörbart, heligt
utan att det också är det som gör att
människan kan förhålla sig skapande,
det vill säga fri som en konstnär, till sina
förutsättningar eller begränsningar. Det
finns i människan en möjlighet att vara

annat och kreativ, att skapa sig själv, att
vara mer än vad den biologiskt ärftliga
konstitutionen, uppfostran och/eller
livsmiljön tillåter. Människan är mer än
den miljö som hon växt upp i och som
naturligvist präglar henne på många
olika sätt. ”Präglingen” betyder inte
strikt determinism. Människan är annat
och kan förhålla sig, kan frigöra sig, från
både arv och miljö tack vare sin individualitet som är den tredje instansen i
människan efter arv och miljö.
Det finns i människan en formbarhet
”plasticitet”, det vill säga en förmåga
att förhålla sig skapande och formande
till sina ärftliga eller miljömässiga
betingelser. Picolo de la Mirandolo, en
av de viktigaste företrädarna av den
filosofiska humanismen i Italien på
fjortonhundratalet, använde den vackra
formuleringen ”plasticitet” i sitt verk:
”Människans värdighet”.

Steiner tillhör den här traditionen. Han
föreställer sig människans frihet på ett
ontologiskt sätt som ett metafysiskt
attribut hos henne, som en förmåga
att inte vara det som man är, att alltid
kunna vara någonting annat, något
utöver sin egen natur. En ”pouvoir
d´antinature” sade franska filosofer på
1700-talet talet om denna förmåga att
kunna vara annat än det som naturen
dikterar.

”Plasticitet”, säger Mirandolo, ”perfektibilitet”, det vill säga fulländningsbarhet, tillägger Rousseau. Människan är
förbättringsbar, tack vare bildning och
fostran och kultur. Fulländningsbar är
nästan ett synonymt begrepp till ”plasticitet” och innebär att människan alltid
kan vara någonting annat men också
någonting bättre än naturen, tack vare
det vi kallar historia och civilisation.
Människan är det väsen som förändras,
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förvandlas och utvecklas från barndomen till vuxen ålder och under historiens gång.

Människan är ”plastisk”, förvandlingsbar
och förbättringsbar medan djuret är det
som naturen för alltid redan bestämt
hur det ska vara.

Den existentialistiska traditionen
På senare tid inom den västerländska
filosofin har existentialisterna, med Heidegger i spetsen, tillagt att människan
är existerande. Sartre har utvecklat den
här tematiken i sina verk. Han förklarar
att människan aldrig kan definieras som
en essens. Människans väsen är inte per
essens, definierbar i förväg. Människans
väsen är inte per essens någon sak eller
någonting. Människan är inte ”det eller
det”. Ett ting som motsvaras av begreppet, som definierar det.
En papperskniv, säger Sartre, är alltid
en papperskniv och motsvarar alltid
pappersknivens väsen eller begrepp.

Han fortsätter och säger att ”l´existence
précède l´essence”, det vill säga att
människans först existerar och sedan
definieras. Hon är till exempel född i
Frankrike eller Sverige, hon är man eller
kvinna, men ändå är hon alltid mer än
allt det som determinerar henne eller
är förutbestämt. Hon definierar sig själv
med och av sina val i livet. Det finns
alltid ett frihetsutrymme i människan.
Man kan aldrig i förväg veta vilka hennes livs val ska bli. Människan är det
väsen inom världen enligt Heidegger och
Sartre som definieras ur sina fria livsval
i möte med olika situationer i världen.
Det finns en förmåga av transcendens i
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människan, en förmåga att vara annat
än enbart ett naturväsen. Människan,
säger Heidegger eller Sartre, har alltid
en förmåga att vara utanför det immanenta och det är detta som är det
karakteristiska för den existentialistiska
människosynen.
Tveklöst finns här en identitet mellan
den andliga, eviga, spirituella kärnan,
som har en förmåga att förhålla sig skapande till både arv och miljö och den instans i människan, som har för karakteristik att kunna existera. Det är den här
förmågan till existens som är förmågan
att vara annat än det som naturen ger,
att kunna vara bättre, kultiverad, och
”plasticerat”, förbättrad. Det är människan själv som är sin egen ”plasticerare”,
sin egen skulptör. Det är människan
själv som har förmågan att förvandla
den råa materian av sig själv till den
vackra marmorstatyn av sig själv.

Det är detta som på bästa sätt karakteriserar synen av ”jaget ”eller individualiteten hos Steiner. Antroposofin förespråkar synen av den metafysiska
friheten hos människan, i samma anda
som en hel spiritualistisk och humanistisk och även existentialistisk filosofisk
tradition gör.

I flera texter, till exempel i Läkepedagogiska kursens första föredrag, radikaliserar Steiner sin syn om människans
”jag” som en formande kraft. Han talar
då om ”jaget” eller det andliga i människan, som en impetus eller en energeia,
en dynamis, som skapar människan på
ett analytiskt sätt i ämnesomsättningssystemet och på ett syntetiskt sätt i
nervsinnessystemet. ”Jaget”, det and-

liga eviga, som skapar människan i sin
kroppslighet, formar den fysiska kroppen analytiskt i buken, i den nedre människan, och syntetiskt i huvudet, i den
övre människan. Analytiskt, det vill säga
att det substantiella eller ämnesomsättningsmänniskan är uppdelad i olika
organ medan det syntetiska i huvudets
nervsinnesystem inte är substantiellt
utan sammansatt till ett föreställningsområde eller en tankeverksamhet.
”Jaget”, den innersta kärnan är också
det som skapar människan i sin fysiskt kroppsliga konstitution. Steiners
lära är i det avseendet väldigt radikal.
”Jaget” skapar när det inkarnerar sig in i
materien, in i ”carne”, i köttet, i stoftet, i
kroppen. ”Jaget” inkarnerar i det ärftligt
kroppsliga och inkarnationen är formande och uppbyggnad.

Andra kärnvärdet:
Livets röda tråd

”Jaget” eller det andliga i människan inkarnerar, tillägger Steiner, det är egentligen reinkarnation, in i stoftet igen,
och igen, och igen, så länge behovet av
perfektion finns. Livet är en upprepad
väg, en utvecklingsväg som varje inkarnationstillfälle förlänger. Meningen med
detta är att kunna utvecklas fullt ut som
människa.

Här är den röda tråden i ödet, livets
tråd som ”jaget” väver inkarnation efter
inkarnation. Trådens material är alla
våra val, inkarnationsval, som färgar det
(rött) som vi skulle kunna kalla
vårt öde.

Det finns en djupgående tanke som kan
läsas redan hos Kant och även senare
hos Sartre som går ut på att om människan är fri genom den metafysiska
friheten vi har talat om, så finns också
i tiden ett första moment, ett första val,
ett första initiativ, en inledning till alla
senare val: en transcendentalitet i tiden.
Sartre använder ordet ”projet fondamental”. Han menar att i en metafysisk
frihet finns det alltid en fri handling
som är primär och upphov till alla våra
världsliga handlingar därefter. Detta
ingår i reinkarnationens idé och kan
läsas redan hos Platon i ”Staten”, tionde
och sista boken där Platon i orfeisk
och pytagoreisk anda berättar, , om en
legend, ”Myten om Er”, om mannen som
dör i strid men som återuppstår från
dödsriket och väljer sin kommande
inkarnation.
Reinkarnation eller metempsykos innebär att man väljer sitt kommande jordiska liv, att man väljer en viss kvalité,
en viss tonalitet, en viss färgsättning,
ett visst anslag i sitt liv. Utifrån den här
kvalitén väljer man till exempel sina
föräldrar som ska föra oss ut i världen.
Inkarnationen utgår då alltid från det
första valet, vilket blir upphovet till alla
val som ska göras för att sedan komponera eller väva livets komplexitet.
Sartre var ganska främmande till reinkarnationstanken men han såg ändå
friheten som en förmåga sprungen ur
ett första metafysiska val som han kal�lade ”fundamentalt projekt”. Varje liv är
på något sätt sprunget ur ett första val,
en första punkt av medvetenhet där var
och en av oss har valt att vara den vi är.
Det är detta som är ”jaget”, en väldigt
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speciell själslig färgsättning som är ”jag”
och ingen annan, som är mitt individuella alldeles eget klingande vara.

Kant talade, i samma anda men i en
annan terminologi, om den ”transcendantala” friheten, ”noumenala” friheten,
friheten innan alla ”inkommande fenomen”. Reinkarnationstanken var inte ett
begrepp som Kant utforskade vidare i
sina verk men det är ändå intressant att
veta att han, åtminstone en gång, nämner metempsykosens idé som en hypotes. Detta kan läsas i Opus Posthumum,
som är ett oavslutat manuskript med
olika arbetsanteckningar, vilka hittades
efter hans bortgång.

Tredje kärnvärdet:
Individuellt liv i gemenskap
Efter den spirituella kärnan och livets
röda tråd, följer den tredje idén eller kärnvärdet, som antroposofin är
grundad på, vilken är att Individen i sin
livsföring är i behov av en gemenskap
för att kunna vara och må bra.

Detta kan vi läsa i det tredje kärnvärdet
Individuellt liv i gemenskap. Det utgör
dock ingenting nytt om man tänker
igenom den antropologiska och även filosofiska traditionen. Aristoteles, på sin
tid, definierade redan människan som
det politiska djuret, djuret som lever i
en ”polis”, det vill säga i ett samhälle.
Människan är en medborgare, som lever
inuti borgen med de andra politiska
djuren, de andra människorna.
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ligen/otvivelaktigt så att även det mest
autistiska barn behöver befinna sig i ett
sammanhang med andra människor för
att kunna överleva, må bra och utvecklas på bästa sätt. Att ha en störning i
den sociala sfären, betyder inte att man
inte kan ta emot eller vara i behov av
kärlek och mänsklig värme.

Detta blev senare ett slags filosofisk
truism och en antropologisk och psykologisk självklarhet. Alla vet idag, till
exempel, att barnet behöver leva med
andra människor för att kunna utvecklas fullkomligt som människa, annars
blir det helt enkelt aldrig en riktig människa, det vill säga en kulturmänniska
utan, förblir det som naturen vill att det
blir, ett vilt djur. Antropologin talar om
de ”vilda barnen”, som exempelvis Victor
från Aveyron, från det tidiga artonhundratalet i Frankrike. Hittad i de franska skogarna visade han inga spår av
kultivering (Bettelheim, en amerikansk
psykoanalytiker antog och menade att
Viktor egentligen var ett autistiskt barn,
se Den tomma fästningen).

Antroposofin och läkepedagogiken
säger självklart inget annat än detta. Antroposofin påpekar att människans spirituella väsen, det vill säga ”jaget” eller i
filosofiska begrepp ”subjektet”, det mest
individuella hos människan, individualiteten själv, behöver den andra människan, det andra ”jaget” eller det andra
”subjektet” för att vara. Antroposofin definierar människan som ett subjekt med
ett nödvändigt ontologiskt förhållande
med andra människor, andra subjekt.
Subjektet är inter-subjektivt. Jag och Du

är det nödvändiga paret i behov av en
ömsesidig relation.
Det mest intima, det mest centrala, det
nukleära hos människan är nödvändigtvis öppet, i förhållande till den andre.
Det mest centrala, punktuella i människan är också det mest perifera.

En paradoxal tanke men redan en
grundläggande filosofisk tanke hos till
exempel Kant, Fichte eller Hegel. Steiner
betonar också människans intersubjektiva dimension i den andra delen av sitt
filosofiska verk Frihetens filosofi. Han
karakteriserade själv sin filosofi som en
”individualistisk etik”, det vill säga att för
honom befinner sig alltid ”jaget” eller
individen (på ett ontologiskt sätt) i en
etik, ett (jag-du, subjekt-intersubjekt)
förhållande med den andre.
Christian Texier, juli 2015

Kan nämnas också vargens barn som
hittades i Indien i början av nittonhundratalet. Man har även konstaterat
att de minsta barnen i ett barnhem,
vilka inte fått kroppslig kontakt och minimal mänsklig värme, utan undantag
dör en för tidig död.

Människan behöver den andre för att
kunna vara människan. Det är obestrid-
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att öva sig att tänka kritiskt, kreativt
och empatiskt. Och det är vad vi gör här
på filosofiska förskolan. Här erbjuder vi
filosofiska läroprocesser utan mätande.
FLUM med andra ord.

Frihetsplattformar

FLUM

FILOSOFISKA
LÄROPROCESSER
UTAN MÄTANDE

– I ett gammalt postkontor –

LÄS-redaktionen möts i dörren av Dick
Holmgren som frågar:
– Är det antroposoferna? Ni såg lite
undrande ut, men välkomna in.
Han leder oss in i ett före detta postkontor, på vägen passerar vi dörren till en
boxningsklubb. Miljön i hallen utanför
entrén till friskolan ger ett lite slitet
intryck, men när vi släpps in i förskolan
möts vi genast av en trivsam, kreativ
atmosfär. Den här dagen är det besök
av en grupp palestinier från en förskola
i ett flyktingläger i Jenin. Barngruppen
sitter och lyssnar till en saga och märker oss knappt när vi passerar.

Dick tar med oss på en rundvandring i
de gamla postlokalerna. Alldeles utanför
de stora fönstren ligger Enskede torg
och där rör sig en hel del människor.
På väggarna i lokalerna hänger alster
från barnen, blandade med filosofiska
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deviser. Jag fastnar för några ord i ett
urklippt moln ”Reflekterande, kunskapstörstande”, följt av ett annat
moln med ”Empatisk, omdömesgill”
och sedan ett tredje med ordet ”Handlingskraft”. Det känns bekant och jag
slås av att här står det faktiskt tanke,
känsla och vilja med andra ord. Och
ändå är det ingen Waldorfförskola vi
besöker.

En verktygslåda för livet

– Tanken med Filosofiska förskolan är
att erbjuda barn en miljö som ger en
verktygslåda för livet förklarar Dick ,
och då menar jag att barn börjar lära
sig att bry sig om sin omvärld.

Det handlar om att väcka nyfikenheten och uppöva ett globalt framtidstänkande. På det viset blir man tidigt
medveten om att man kan bidra till att
skapa en bättre värld, att det är möjligt
att göra bra saker och att man inte är
maktlös som människa. Det är jätteviktigt att barn får lära sig det här genom

Dick skrattar gott och går iväg för att
sätta på kaffet och hämta kaffekoppar.
När han kommer tillbaka har han en
kvinna från den palestinska gruppen
med sig. Mikaela Minal, som ursprungligen är portugisiska, har länge engagerat
sig i ett pågående projekt som heter
Freedom Theatre Movement i ett flyktingläger utanför Jenin, på Västbanken i
Palestina. Här ägnar man sig åt uppsökande verksamheter och erbjuder kulturella aktiviteter och olika workshops;
kreativt skrivande, målning, teater, filmarbete och en hel del annat. Målgruppen
är unga vuxna och icke-våldstanken är
ett sammanhållande kitt.

– Idag behövs oaser av frihet överallt, speciellt i fängelser och fängelseliknande situationer, förklarar hon
på engelska.
– Det är nödvändigt att skapa frihetsplattformar överallt, speciellt där
inget hopp finns. Vi erbjuder ”kulturellt motstånd”.
– Det gäller också att förstå att offertänkande är den värsta fienden till
frihet, fortsätter Mikaela och tänker
både på situationen för palestinier och
israeler. För när du befinner dig i frihet
agerar du ansvarsfullt och, vid närmare
eftertanke, är människan på många sätt

lika med frihet. Mikaela skyndar vidare
till gruppen som väntar på henne. Vi
tackar för hennes insikter som väcker
genklang i oss.

Det börjar med barnen

Vid kaffet berättar Dick Holmgren lite
om sin bakgrund. Han är civilekonom
och har jobbat som finanschef för ett
större företag. För många år sedan
upplevde han en tilltagande sorg över
samhällsutvecklingen och hur den blev
allt ytligare och innehållslösare.
Han såg ett också ett otroligt slöseri
med resurser miljömässigt, ekonomiskt
och socialt. Det här är en utveckling
som inte är hållbar. Hur vänder man den
för att börja skapa hållbara lösningar?
Givetvis börjar man med barnen slog
det Dick. Det är här framtiden ligger. Det
är hos barnen man måste plantera fröet
till hållbart och långsiktigt tänkande.
Man kan lära barn att råda över sin vilja
och att utveckla kreativt skapande. Den
vägen förstår de att grunden för ett
hållbart samhälle är att andra, inte bara
jag, har det bra.
Idén föddes hos Dick att skapa ett
kosmopolitiskt nätverk av skolor med
ett helhetsperspektiv. Här skulle man
ta fasta på och förena barnens inre
utveckling och kunskapsinlärning, i en
kreativ skolatmosfär som präglas av intresse för omvärlden och omsorg om de
utsatta. Som en del av den här visionen
finansierar Filosofiska fullt ut en förskola i Nepal med 56 barn från mycket
fattiga förhållanden.

Framtidsvisioner

I nuläget driver Filosofiska två förskolor och planerar att under hösten 2016
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FLUM projektet
öppna en grundskola med en liknande
inriktning som förskolorna har. Här
finns samma bildningsambition att
få barnens inre förmågor att växa sig
starka. Dick betonar hela tiden det
goda, reflekterande samtalet som en
grund för mötet mellan människor. Han
avslöjar att en av hans drömmar är att
vidga Filosofiska till att omfatta även
äldrevård och hemtjänst och här skulle
man kunna erbjuda, förutom det praktiska, även det goda, existentiella samtalet: Ett sätt att ge värdighet och att
bygga vidare på det hållbara samhället.
Innan vi avslutar samtalet med Dick
Holmgren vill han understryka att
Filosofiska inte har vinstintresset som
grund för sin verksamhet utan samhällsintresset.

– Och det är, menar han, det paradigmskifte som vi behöver göra idag. Inte att
arbeta kapitalistiskt, eller för den delen
kommunistiskt, utan idealistiskt. Det
handlar om att göra arbetets innehåll
meningsfullt och att förstå att pengar
inte är målet.

Det har varit uppfriskande att besöka
filosofiska förskolan och träffa Dick.
Vi som kommer från den läkepedagogisk/socialterapeutiska sfären behöver
ibland lite input utifrån för att förstå
att vi inte är så ensamma som vi ibland
tror. Det finns också andra som har
visioner om social hållbarhet utifrån ett
helhetsperspektiv med människans i
centrum. Vi som sätter människan före
profiten och jobbar idéburet behöver i
allra högsta grad träffas, utbyta tankar
och utveckla former för samarbete.

Anders Rosenberg
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FLUM projektet
Från Filosofiskas hemsida
Filosofiskas uppdrag
Förskolor, skolor och vuxenutbildning har ett tydligt uppdrag att
bidra till en socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner
och kursplaner. Sverige har även
ingått internationella överenskommelser som till exempel Agenda 21
och Hagadeklarationen, där uppdragen preciseras ytterligare.

Hela filosofiskas upplägg med en
vision som tar fasta på barnens
bildning, i bemärkelsen inre karaktärsmässiga utveckling, bygger på
ett hållbarhetstänkande. Samhället
behöver människor som är reflekterande, empatiska, omdömesgilla,
handlingskraftiga och kunskapstörstande. Allt vi gör på Filosofiska har
sin utgångspunkt i visionen.
uuuuu

Filosofiska idag
Filosofiska består i dagsläget av två
förskolor, en i Enskededalen och
en i Skarpnäck som båda drivs i en
ideell bolagsform. I Nepal finns en
skola för utsatta barn som finansieras av Filosofiska och av faddrar.Utöver dessa verksamheter finns
två olika bifirmor hittills registrerade, ett förlag och en städfirma.
I Sverige är Filosofiska pionjärer

inom filosofis med barn på förskolenivå. Pedagoger från Filosofiska
har varit inbjudna till skolor i andra
länder för kunskapsutbyte och för
att föreläsa om vårt arbete i Sverige. Pedagoger från andra länder
har också besökt vår verksamhet
för att se hur vi arbetar. Pedagoger
på Filosofiska utbildas fortlöpande
av specialister i Filosofi med barn,
ett område inom vilket Filosofiskas
egen styrelse besitter en stor kunskap och erfarenhet.
uuuuu

Filosofiska i morgon
Filosofiskas ambition är att starta
ett nätverk av skolor, vilket kommer att ske genom att starta egna
skolor eller i samverkan med andra
skolor. Detta nätverk kommer att
genomsyras av ett samarbete på
såväl pedagog- som elevnivå och
filosofi i olika former som kommer
att löpa som en röd tråd i pedagogiken från förskole- till gymnasienivå.
I Sverige är målet att starta fler
förskolor och att starta grund- och
gymnasieskolor.
För att finansiera denna tillväxt
kommer Filosofiska att starta olika
bifirmor som kommer att drivas
i samma ideella bolagsform som
huvudverksamheten. Filosofiska
blir då en ideell koncern med olika
verksamheter – med andra ord, något helt unikt och nydanande!

LäS 23

KiK festival

KiK festival

Maria Ökner, Emmys Gård Hajdes, Gotland

Marcus, Emmys Gård Hajdes, Gotland

Jag var väldigt orolig och stressad innan jag skulle åka till Danmark, men resan blev
bättre än väntat. Vi sjöng danska sånger som har med HC Andersens sagor att göra.
Sista dagen hade vi ett uppträdande och publiken sjöng med oss men de gjorde inget.
Vi fick mycket applåder.
En kväll hade vi en fest tillsammans då dansade vi och lyssna på live band.
Jag och Gun-Britt var också på en naturvandring. Mannen som höll i det var underhållande, han berättade om asagudarna. Men det var svårt att förstå och hänga med
i danskan ibland.
När vi gick tillsammans allihopa till stranden så såg vi en slunga. Vi trodde den var
strandsatt och ville hjälpa den. Men då sade en kvinna att mamman skulle komma och
hämta den. Jag blev helnöjd med resan!
De var olika workshops, jag valde att sjunga med i en kör.

Det fanns väldigt mycket att se och göra och de kan bli inspiration till nya projekt.
Jag har fått träffa folk från hela Norden och tillsammans med dem har vi skapat
fantastiska saker.
Jag var delaktig i bland annat flaggtillverkning dokumentation.
En av dagarna var de fotbollsturnering och de var något som jag verkligen hade sett
framemot. Jag har varit fotbollsspelare i FC Gute hemma på Gotland men jag hade inte
spelat på länge på grund av ett skadat knä.
För mig har resan varit en otrolig upplevelse med många minnen och intryck.
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Bengt-Ove Syversen, Haganäs

I Danmark var det bra när man fick dansa på kvällen och rida mitt på dagen och kanske
hitta på nåt annat ibland som t ex plocka sten och gå på en rundtur vid slottsruinen.
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Julen 2015

k

Det är något som sker i världen nu, något som både löper
amok och som samtidigt drar en tung slöja av mörker över
oss människor. Idag är vi alla, på olika sätt, skyddslösa. En
k
k av krig och hemlöshet
kde som tvingas fly på grund
del mer,
orsakade av cyniska makter, men också de som håller på att
förlora hoppet om en rättvis och hållbar värld.

k

Vi stod med frusna munnar
i världens natt på post,
och rymdens stelnade brunnar
låg isblå av
kfrost.
Vi kände dödens bett.
Och dödssnö låg vida.
Då viskade någon: Bida—
en morgonstjärna har jag sett.

k

k

k

k när
Vi kan givetvis inte låtsaskatt allt är bra och som vanligt
alla tecken säger något annat. Men vi har varit med om det
k
förut och Karin Boye uttrycker det trotsiga hoppet så väl i
sin dikt.

k
k

k

k

Jul 1939
k
k

När julnatten tätnar
knarrar golv och dörr.
k
De döda sedan urtider
söker oss som förr.
De sitter i vårt hem
och minner oss omsider
k
att i de gamla tider
var julen först en fest för dem.

k

k

k

k

k
k
k

k

k

”Vi kommer inte med skrämsel,
vi kommer med tröst.
Vi såg er övergivenhet
en lång mörk höst.
k
Hur gott att vara fler.
Sitt kvar hos oss vid brasan.
Vi kände också fasan,
och vår förtvivlan var som er.

k
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Vi hörde. Vi trodde.
Vi tände bloss i vår nöd.
Och vi stod upp till ljusfest
i mörker och död.
Ni säger: Dårars bloss!
Och om ni kan så släck dem.
Men lyft dem hellre och räck dem
k
åt nya släkten
ifrån oss!

k
k

k

k
k

k

k

De tomma filmbulhimlarna
Har kvävt allt skri.
Men andlöst lyssnar själarna,
de döda och vi.
I någon bortglömd vrå
av världen som förödes,
är det barn som födes,k
ett löftesbarn på halm och strå. k

k
k

k

k

k

k

k

k
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Dornach konferens

Dornach konferens

Medizinische Sektion Freie Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie

Konferensen 9–12 oktober 2015 i Dornach
?
			
– antroposofi, en konstant uppförsbacke
Jag tvekar inför användandet av en
sliten och nött metafor, som att bestämma sig för om de gamla kängorna duger
en säsong till, men bestämmer mig för
att i dessa återbrukandets tider finns
det nog en acceptans.

Det handlar om att beskriva och
likna vägen upp till Goetheanum som
lite krävande. Många av oss har upplevt det under tidiga morgnar när man
försöker skynda sig upp för att hinna i
tid till den stundande föreläsningen. Väl
däruppe blickar man ut över berg och
skogar och har den där frihetskänslan
som en utsikt med vida vyer ger, och
man gläder sig över ansträngningen, då
är den mödan värd.

Hela vägen upp har den ovanliga
betongbyggnaden på sin kulle varit väl
synlig från alla väderstreck, även på
avstånd, och välkomnande uppmuntrat
mötesdeltagare, ibland från hela världen, till att vara med och ta del av antroposofin som livssyn och kulturimpuls. Och
inte minst att som denna gång höra hur
läkepedagogik och socialterapi är verksamt som yrkeskunskap världen över.
Upplevelsen av att ta sig upp till
Goetheanum kan liknas vid ansträngningen av att i arbetslivet försöka förstå
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och använda sig av antroposofi, en konstant uppförsbacke alltså.

När man ibland under tillfällen
som föreläsningar och studium, är i ett
lyssnande och begrundande kan ett nytt
idémässigt panorama breda ut sig framför den inre blicken. Det ger också en
upplevelse av mening och nya aspekter
på kunskap. Kanske en upplevelse av att
trots ett inre motstånd är det värdefullt
att försöka närma sig det Rudolf
Steiner och antroposofin talar om och
vill erbjuda oss för att kunna använda
i vårt arbete.

Mötena hölls i Schreinerei, platsens
första byggnad där själva salen har en
särskild atmosfär, väggarna är i rent
trä och har med tiden mörknat, liksom taket som välver sig högt över de
utplacerade stolarna. För första gången
kunde dessa läkepedagogiska/socialterapeutiska möten hållas i Schreinerei,
ursprungsrummet där Rudolf Steiner
en gång höll ”Läkepedagogiska kursen”.
Ett initiativ som sträcker sig över tid
och som vi nu har förtroendet att bära
vidare.

Mötet hade en internationell karaktär med cirka fyrtio deltagare från
Indien, Sydafrika, Sydamerika, Ryssland

och Europa. Antroposofiska sällskapet
har idag 45 000 medlemmar världen
över och trenden är att de ökar i länder
utanför Europa. Det att icke-europeiska
verksamheter söker efter de kvaliteter
läkepedagogik och socialterapi erbjuder
är uppenbart ett ”change of flow.”

Konferensen bestod av tre sammanhängande, men olika möten med ett
gemensamt syfte: Att belysa aspekter på
hur det idag förhåller sig mellan läkepedagogik, socialterapi och högskolan för
andevetenskap.
Det första mötets tema anknöt till
det tredje kapitlet i Läkepedagogiska
kursen. Där betonas betydelsen av att
uppmärksamma hur jag-organisationen
genomsyrar kroppsligheten och det
fysiska, ett perspektiv på en process
som kan förstås som en konstitutionell
obalans i det läkepedagogiska barnets
utveckling.
Andra delen fokuserade på … ”to
feel like a part of the whole of Life” och
handlade om förutsättningar för egen
inre utveckling och om mänskligheten

som nu står på tröskeln till sin framtid.
Inte bara våra handlingar utan även
våra tankar och känslor har betydelse
för oss och för världsutvecklingen. Tanken är att vi har en möjlighet att genom
våra erfarenheter och ett meditativt, reflekterande övande få en inre säkerhet
som är ett stöd i det läkepedagogiska/
socialterapeutiska arbetet.

Det tredje mötet, som vi i Sverige
kallar konferensen tog upp aktuella
frågeställningar och den fråga som vi i
Värna arbetat med:
Vad karaktäriserar en läkepedagogisk/
socialterapeutisk verksamhet? Inte så
mycket gällande kriterier och begrepp,
utan snarare vad/vilken är den skapande
och produktiva kraften?
Med tanke på att Läkepedagogiska
kursens 100-års dag närmar sig är det
angeläget att inte låta dessa tankar
försvinna in i historiens dimmor. De kan
fortsatt inspirera oss till att utveckla
antroposofi, läkepedagogik och socialterapi som livssyn och som metoder i vår
samtid.

Paula Hämäläinen Karlström
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Autism and Spirituality
Psyche, Self and Spirit in People
on the Autism Spectrum
Olga Bogdashina
Olga Bogdashina, expert på autism, doktor i
språkutveckling och verksam i Ukraina och Storbritannien, har tidigare gett ut många böcker på
temat autism och Aspergers syndrom. Hon har nu
gripit tag i ämnet autism och andlighet i boken:
Autism and Spirituality – Psyche, Self and Spirit in
People on the Autism Spectrum.
Det är ett vanligt antagande att människor i autismspektrumet är oförmögna att
kunna omfatta eller förstå meningen och betydelsen av andliga och religiös upplevelser på grund av sina neurologiska, kognitiva och sociala utmaningar. Olga
Bogdashina argumenterar övertygande om att den andliga utvecklingen hos de i
autismsspektrat i själva verket är mer utvecklad än hos de neurotypiska.
Hon beskriver hur skillnaderna i den sensoriskt perceptuella, kognitiva och språkliga utvecklingen gör att andliga och religiösa erfarenheter lättare blir tillgängliga
hos de i autismspektrumet. Samtidigt presenterar hon ramverket för att förstå hur
vägarna till andlig utveckling och andlig begåvning verkar inom denna grupp.
Genom att använda forskningsresultat och många exempel ur verkliga livet för att
illustrera sina hypoteser, föreslår Olga praktiska vägar för att stödja de andliga behoven hos människor i autismspektrumet och deras familjer.
Den här boken ger en röst till både verbala och ickeverbala individer i autismspektrumet vars andliga och religiösa erfarenheter, även om okonventionella, är både
meningsfulla och djupgående. Den erbjuder viktig läsning för alla som är involverade i den andliga och själsliga vården av denna grupp.
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MÄNNISKAN
– inte bara en kropp
Christhild Ritter

HUR KAN JAG STÄRKA MIN KONTAKT
MED DET ANDLIGA
– den osynliga människan i mig?

MÄNNISKAN
MÄNNISKAN
MÄNNISKAN
– inte
– inte
bara
– inte
bara
en bara
kropp
en kropp
en kropp
av Christhild
av Christhild
av
Ritter
Christhild
Ritter Ritter

Hur kan vi stärka vår kontakt till denna osynliga människa i oss, detta okränkbara inre centrum mot vilket alla yttre som inre intryck och kränkningar studsar.
Centrumet som är oberoende av den yttre världen och den fysiska verkligheten.
Platsen och rummet av frid. Utsiktspunkten från vilken jag kan iaktta mig själv
och världen. Det högre jagets gränslösa rike i mig. Här har tankar, känslor och
viljor förvandlats till lydiga undersåtar som helt står i dess tjänst. Här finns en
stilla ordning och harmoni långt bortom det kaos som till vardags råder i vår själ
när alla delarna strävar åt olika håll och gör som de vill. Detta stilla centrum, detta
inre lugn är förutsättningen för att få kontakt med sin egen andlighet och med det
andliga i världen. Vägen dit går över medveten närvaro, skolning, koncentration
och meditation. Det gäller att frigöra sitt tänkande från den fysiska världen och
dess yttre stimulans. Frigöra känslorna från deras bundenhet till det personliga
och ställa viljan i det högre jagets tjänst.
Boken går att beställa på Värnas hemsida
www.varna.nu
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Vindrosen

annons
Hej alla jag har skrivit en härlig poesibok
”Våga tro på tronen inom dig” hösten 2015

Jag heter Nils Taghinejad och ska fylla 24 år den 24 november 2015. Mitt arbete är på
Karlavagnen, en daglig verksamhet på Stiftelsen Vindrosen, Skåne strax utanför Vollsjö
och det är jag som är poesivärd för denna diktbok.
Vi har mycket hantverk på arbetsschemat. Vi har verkstäder i trä, textilt och betong.
Vi tillverkar mes-, star-, fladder- och rödhakeholkar. Dessa produkter säljs på Stens
Huvuds nationalpark på turistkända Österlen och på Christinehofs slott. Vi gjuter fågelbad och ljusskålar som vi också säljer på Christinehofs slott. Vi gör andra saker också
på Karlavagnen som monterar honungsramar till biodlare, sjunger i kör och teater.
Med dessa dikter hoppas jag att du får en härlig skön avslappnad lässtund alldeles för
dig själv eller med dina barn. Om du tycker att dikterna var bra, skriv gärna till mig på
karlavagnen@stiftelsenvindrosen.se så att jag vet.
Med härliga hösthälsningar: Nils Taghinejad

k
Våga tro på tronen inom dig
Att alla dessa människor
Med onda tankar och ord
Inte kommer särskilt
Lång
Men en sak är säker
Du gör det i alla fall

Vill du bli läkeeurytmist?

Vi vänder oss till dig som arbetar som eurytmist och i ditt arbete söker kunskap
om eurytmiljudens djupare verkan på den mänskliga organismen.
Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i Norden
startar en ny utbildningsomgång hösten 2016
Utbildningen ger goda kunskaper om hälsa och sjukdom, hur man använder
ljuden förebyggande och som behandling av sjukdomar samt ger kunskap och
färdighet för att stödja barns individuella mognadsprocess.

I utbildningen ingår omfattande praktik och träning i terapeutisk skolning och
etiskt förhållningssätt i det praktiska arbetet samt kunskap om forskning. Utbildningen är treårig och uppdelad i 5 block.
Närmare information om utbildningen kan inhämtas på www.lakeeurytmi.se
eller kontakt med Renée Reder, renee.reder@gmail.com samt även med
Anita Jülke Drufhagel, anijulke@gmail.com
Sista anmälningsdag 29 januari 2016

k
Härliga person
Du ger mig härliga
Förhoppningar, och glädje om mitt liv.
Du är inte bara snäll, omtänksam och sött.
Du är till och med guds snällaste människa.
Du är varken man eller kvinna,
Du är en hen.
Du är guds kommande framtida generation.
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fortbildning spira

Spiras fortbildning 2016

Fem onsdagar 8.45–11.45 Kulturhuset, Järna
Sedan flera år tillbaka har Spira-utbildningar organiserat en föreläsningsserie på
Kulturhuset i Järna. Fem föreläsningar erbjuds under året och tanken är att kunna
ge verksamheterna i Järna med omnejd en möjlighet att på ett enkelt sätt möta
medarbetarnas behov av fortbildning, nya kunskaper och inspiration. Ett tjugotal
verksamheter har redan blivit intresserade av konceptet och abonnerar. Abonnemanget kostar 1150 kr per år. Man erhåller då ett kort som gäller för fem tillfällen.
I priset ingår 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 eller så köpa man biljetterna via Ticknet.

Under 2016 kommer vi att möta:
Onsdag den 3 februari (vecka 5)
Ann Heberlein – Om bipolär sjukdom
Ann är teologie doktor i etik, universitetslektor, föreläsare, debattör och skribent i flera tidningar, till exempel Sydsvenskan och Dagens Nyheter. Hon är också författare till flera uppmärksammade
böcker, bl a Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva om sin manodepressivitet. I boken gör hon en filosofisk och poetisk djupdykning i
de våldsamma humörsvängningar som kännetecknar en människa
med bipolär sjukdom (som det heter oftast numera). Ann Heberlein ska föreläsa för oss
om sjukdomen och förmedla kunskap om bipolaritet med en självbiografisk berättelse
om att ibland leva på topp och ibland med svår ångest. Hur kan en människa överleva när
hon plågas av de starkaste självmordstankar som man kan föreställa sig?
Vi såg Ann Heberlein senast 2015 på SVT där hon presenterade sin uppmärksammade
serie om Att leva med bipolär sjukdom. Hon var också inbjuden till Skavlan förra hösten
där hon presenterade sin filosofi-stand up: Livet, döden och meningen med allt.

Onsdag den 16 mars (vecka 11)
Göran Larson – Tankar om bråttomsamhället och människans
själ
Göran har redan föreläst för oss på Kulturhuset för tre år sedan.
Han pratade då om Skam. Göran är präst i Dalarna, författare till
boken Skamfilad som gjorde stor succé för några år sedan. Den
här gången kommer Göran för att tala om ett tema som han håller
varmt om hjärtat: Vad är det som motiverar och driver oss i våra liv
och hur kan vi i vårt ”bråttomsamhälle” hänga med farten? Kan vi fortsätta att leva med
samma hastighet och hur ska vi i så fall lyckas att ta hand om oss själva? Vad händer med
oss när vi misslyckas att leva upp till omvärldens och våra egna förväntningar? Blir vi sjuka
då? Kan vi i så fall och på vilket sätt återhämta oss och även läkas?

För mer information kontakta Christian Texier
LäS 34

Onsdag den 27 april (vecka 17)
Olof Röhlander – Energi och mental inställning för förändringsoch framtidsarbete
Vi har den här gången bjudit en av de mest framgångsrika föreläsarna inom näringslivet. Olof blev 2011 Årets föreläsare och
uppträder idag minst 200 gånger om året runt om i landet. Han
är coach och styrkementaltränare, som han kallar sig själv. Han föreläser både om motivation och arbetsglädje men också om eget
ansvar, att hantera förändringar, att bli ”tänd” och inte ”spänd” på framtiden. Olof ser
sig själv som en utvecklare och en inspiratör för oss alla. Det gäller att hitta den positiva
energi i sig själv som gör att livet blir bättre och att man kan förändras i en lyckad takt.
Som Olof säger i sin inspirerande bok: Det blir alltid som man har tänkt sig.

Onsdag den 14 september (vecka 37)
Pelle Sandstrak - Mr Tourette och Jag
Det är åtta år sedan som Pelle föreläste hos oss. Vi tänkte att det är
dags igen att bjuda in honom. Vi vet att alla som har hört hans föreläsning blev entusiasmerade. De som ännu inte har haft tillfället att
bevittna Pelle som föreläsare längtar antagligen att lyssna på den
här fantastiska estradören som gör scenen till ett konststycke varje
gång han inträder på den. Det är en riktig show som Pelle bjuder
sina åhörare på. En föreläsning/ föreställning av högsta kvalité där han förmedlar kunskap om sin egen funktionsnedsättning med humor i ett högt tempo. Tills dess, läs gärna
hans självbiografiska bok: Mr Tourette och Jag.
Onsdag den 9 november (vecka 45)
Susanne Harju-Jeanty - Livet kom så plötsligt
Livet kom så plötsligt är en teaterföreställning efter en pjäs skriven av Klas Abrahamsson. Det är en berättelse om Annika som har
Aspergers syndrom och tvingas bort från arbetsmarknaden för att
möta en framtid som förtidspensionär, trots att hon både vill och
kan arbeta. Handlingen utspelar sig under en natt då vi får följa Annika medan hon kämpar för att klara en till synes omöjlig uppgift:
att numera klara sig utan arbete och socialt nätverk. Visst är det så att livet är oberäkneligt och att allt kommer verkligen så plötsligt… Livet kommer så plötsligt är en pjäs om
normalitet, om kraven på social kompetens och rädslan att bli reducerad till en diagnos.
Susanne Harju-Jeanty är ensam skådespelare på scenen. Hon är fantastisk i sin roll som
Annika. Hon lyckas få oss att uppleva en alternativ Rain Man historia, fast roligare.
OBS! Spelet är en 1.15 min. Vi börjar med fika kl 9.45–10.15. Föreställningen slutar 11.30.

christian@saltaby.se • telefon 070–604 12 84
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värnas kärnvärden

värnas kärnvärden

VÄRNAS kärnvärden

Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn
Människans jag –hennes individualitet, kan inte reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar
förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan 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 personligheten.

Livets RÖDA tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje människas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. 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 utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig eftersom 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 välbefinnande. 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 arbetsplatser 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 funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får
möjlighet till ett rikt liv.
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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 tillkortakommanden 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 välbefinnandet. 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 morgonsamlingar, 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.
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verksamhetsförteckning
Ariadne
ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Gruppbostad 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
GULDFÄLLEn
Guldfällen, Järna, Södertälje kommun.

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet och gruppbostad enligt LSS
• Arbetsplatser i samarbete med arbetsförmedlingens rehabilitering
• Boende med personligt utformat stöd

BARN

UNGDOMAR

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

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
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

HAGASTIFTELSEN
Hagastiftelsen, Järna, Södertälje kommun.

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

HUMANPROGRESS
Humanprogress – Järna, Mölnbo och
Södertälje.

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Specialvårdenheter enligt LSS
• Boende med service enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boendelösningar för ungdomar och vuxna med
speciella behov enligt LSS.
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VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

Järna kompetens
Järna Kompetens erbjuder en fyraårig utbildning
i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbildningen). Utbildningen är uppdelad i åk 1–3 och
påbyggnadsåret. Utbildningen syftar till att
ge rätt kompetens i arbetet med funktionsnedsatta och lyfta fram den antroposofiska
människokunskapen.
KLOCKARGÅRDEN
Klockargården, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Socialterapeutisk daglig verksamhet enligt LSS
LINNEA OMSORG
Linnea Omsorg, Järna samt Skellefteå.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Assistans daglig verksamhet med individuellt
anpassad omsorgenligt LASS och LSS.
• HVB-boende
LUGNET
Lugnet, Munsö, Ekerö kommun, Mälaröarna.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS
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

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

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 26, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 04
info@klockargardenijarna.se
www.klockargarden.se
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
Kontakt
Malmgårdsvägen 53
116 38 Stockholm
Tfn 08–641 58 94

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
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verksamhetsförteckning
MARTINSKOLAN
Martinskolan, Farsta, Stockholms kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasiesärskola (läkepedagogisk)
• Fritids samt förskola

BARN

UNGDOMAR

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

MIKAELGÅRDEN
Mikaelgården, Järna, Södertälje kommun.

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

MORA PARK
Mora Park, Järna, Södertälje kommun.

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem med tillstånd enligt LSS och HVB
• Fristående grundskola
• Fristående grundsärskola
• Barn- och ungdomspsykiatri
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Förskola
• Grundsärskola (waldorfpedagogisk)
• Fritids
• Elevhem enligt LSS
• Korttidsboende

MÅLARGÅRDEN
Målargården, Södertälje och på Mörkö.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende med service enligt LSS

Kontakt
Stiftelsen Ny c/o Laurens AB
Box 104
153 22 Järna
info@stiftelsenmalargarden.se

NORRBYVÄLLE GÅRD
Norrbyvälle Gård, Järna, Södertälje kommun.

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

NOVALISGYMNASIET
Novalisgymnasiet, Järna, Södertälje kommun.

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
• Boende med service enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasium; Estetisk inritning, Introduktionsprogram
• Gymnasiesärskola; Waldorfpedagogisk inriktning, Individuellt program
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VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

OPALEN
Opalen, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem enligt LSS
• Boende med särskild service
SALTÅ BY
Saltå By, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola åk 7–10
• Gymnasiesärskola
• Elevboende LSS 9§8
• Korttidsverksamhet

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

verksamhetsförteckning
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
• 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

SKOGSGÅRDEN HAJDES
Hajdes, Fröjel, Gotland.

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

solberga by
Solberga, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Solberga 27
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 26
info@solbergaby.se
www.solbergaby.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Eget boende enligt LSS

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

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 536 01
info @solakrabyn.se
www.solakrabyn.se
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verksamhetsförteckning
STAFFANSGÅRDEN
Staffansgården, Delsbo, Hudiksvalls kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt SoL och LSS
STEGEHUS
Stegehus, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (Waldorfpedagogisk)
• Elevhem HVB
STIFTELSEN KOALAN
Bresätter Irisbo, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt SoL och LSS
STÅTHÖGASKOLAN
Ståthögaskolan, Norrköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola årskurs 1-9 och träningsskola.
• Gymnasiesärskola
• Fritidshem enligt LSS
syrsagården
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

SÅNEBY VIK
Såneby, Vikbolandet, Norrköpings kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

TELLEBY VERKSTÄDER
Telleby Verkstäder, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
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BARN

UNGDOMAR

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
Bresätter Irisbo
614 93 Söderköping
Tfn 070–62 99 14
Kontakt
Spårgatan 17
602 23 Norrköping
Tfn 011–18 35 11
rektor@stathogaskolan.se
www.stathogaskolan.se
Kontakt
Söderskogen
590 98 Edsbruk
Tfn 0493–400 00
info@syrsagarden.se
www.syrsagarden.se

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

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

VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

TOBIASGÅRDEN
Tobiasgården, Kareby, Kungälvs kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Fristående resursskola för barn
• Vuxenboende och daglig verksamhet enl LSS

TUNAPACK
Tuna Pack, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Produktionsinriktad arbetsplats för
personer med funktionsnedsättning

TUNABERGS DEMENSBOENDE
Tunaberg, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppboende för personer med
demenssjukdom

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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
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Förbundet för antroposofisk 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 socialterapi 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 verksamheter. Här kan du se lediga platser, lediga tjänster och 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

