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Tema 
Livets röda tråd

Varje kärnvärde möjliggör en fördjupning i hur vi ser på livet. 
Nu uppmärksammar vi ”Livets röda tråd”.

Denna livets röda tråd kan synliggöras i reflekterande samtal som 
till exempel handledning. Ett forum för äkta medmänskliga mö-
ten mellan kollegor och handledare, där vi  kan prata om arbets-
uppgiftens komplexa utmaningar.
Handledning innebär människomöten på flera nivåer. Där möts     
idéer, tankar, föreställningar och mänskliga öden. I samtalen som 
utspinner sig i rummet kan då förståelsen för hur den röda trå-
den löper genom enskilda personers biografier, ibland lysa till 
och visa på tidigare osynliga sammanhang. Sådana inblickar, aha-
upplevelser är värdefulla och kan ge nya perspektiv på oss själva 
och arbetsuppgiften. I samtalet erfar vi och tar till vara det djupt 
meningsfulla i människors livserfarenheter.

Vi har här bett två verksamma handledare och läkepedagoger att 
skriva några rader om sitt yrke. 

Läs också om barnets utveckling ur två perspektiv och följ med 
oss både till Humanprogress som fyller tio år och till konferensen 
i Schweiz. Ta gärna del av det viktiga budskapet om jordens hälsa 
från ”Grandmothers”.

Trevlig läsning! 

Paula H Karlström och Anders Rosenberg          
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Handledning 
– reflektion eller förståelse innan handling som en 
form av kvalitetssäkring

Min upplevelse kan givetvis vara av 
absolut sanning och jag kan känna mig 
tvingad att agera utifrån denna över-
tygelse. Men när min upplevelse av att 
ha ”rätt” får möta verkligheten i form 
av andras synpunkter, motstånd eller 
bekräftelser, ges jag möjligheten att just 
få syn på mig själv.

Reflektion kan leda till förståelse
Vi uppfattar något, vi ser något och 
vill genast gå till handling, till åtgärd. 
Detta är givetvis nödvändigt när vi s.a.s. 
rycker ut för att ”släcka eld” eller und-
vika katastrof eller skador.

Nu är ju livet, dessbättre, inte alltid så 
dramatiskt utan det kan ju också ge ut-
rymme för reflektion. En reflektion som 
innebär att vi försöker förstå de sam-
manhang vi befinner oss i. Då försöker 
vi att förstå vad som pågår, innan vi går 
till handling. Vi ser, vi söker förstå och 
sedan handlar vi.

Kvalitén på handlandet blir annorlunda 
om vi bemödar oss att reflektera. Att 
gå direkt från tankeimpuls till vilje-

Uppgiften är att tillsammans bygga lös-
ningar, här-och-nu, genom att ställa de 
rätta frågorna och att ständigt utveckla 
förståelsen för vad god kvalitet är för 
våra verksamheter.

Handledning är ett brett område, men 
här vill jag framförallt lyfta fram hand-
ledning i grupp för dem som jobbar i 
människovårdande/stödjande yrken.

I handledningssituationen 
möts sanningar

När två sanningar möts: 
En inifrån och en utifrån. 

Det är då jag får  
syn på mig själv.

Här sammanfattar poeten och nobel-
pristagaren Tomas Tranströmer vad 
handledning egentligen handlar om; 
att se på sig själv utifrån, samtidigt som 
man tillåts undersöka sina egna san-
ningar eller bevekelsegrunder.

”

”
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handling däremot, utan att stanna upp, 
andas och bearbeta känslor kan få 
förödande konsekvenser, vi kan hamna 
i besvärande ensidigheter. 

En medarbetargrupp, på till exempel en 
gruppbostad, ingår ju i ett större sam-
manhang, ett så kallat socialt system, 
där allt hänger ihop på olika sätt och 
där det också sker en ömsesidig på-
verkan mellan systemets olika delar. 

Grupphandledning innebär ju en påver-
kan på delar av det här systemet.
Med handledning dras en förändrings-
process igång som har en inverkan på 
helheten.

Handledningen ger alltså möjlighet att 
belysa de svårigheter, skiljaktigheter 
och missförstånd som kan förekomma i 
en arbetsgrupp. Samtidigt ger handled-
ningen redskapen för att kunna samtala 
om svårigheterna, skiljaktigheterna och 
missförstånden på ett konstruktivt och 
medvetet sätt.

Ett bra samtalsklimat och  
nya berättelser alstrar hälsa
Syftet med handledning för medarbe-

targruppen är att kunna fungera på ett 
sätt som ger god omvårdnad/service 
och ett korrekt bemötande gentemot 
omsorgstagare. Ett bra samtalsklimat 
medarbetare emellan främjar ett salu-
togent, hälsoalstrande eller ”helande” 
förhållningssätt överlag.

Det är just helandet som är poängen, att 
hitta till det friska och att hitta lösningar 
som gör att fokus ligger på att komma 

vidare. Det handlar mera om hur än 
varför. Hur vi bygger lösningar för att 
komma vidare, hur vi blir mera profes-
sionella i våra yrken och i våra förhåll-
ningssätt.

Ett sätt att komma vidare, i en salutogen 
bemärkelse, är att skapa nya berättelser 
som lyfter från eventuell hopplöshet till 
möjligheter.

En medarbetargrupp kan köra fast och 
hamna i en situation som kanske präglas 
av hopplöshet. Hur mår en sådan grupp?  
Och, framförallt, vad händer med den 
om den lämnas åt sitt eget görande? Hur 
upprätthålls det etiska, professionella 
tillvägagångssättet?
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Det finns ett sibiriskt ordspråk som 
lyder så här: ”Om du inte känner träden 
kan du gå vilse i skogen. Om du inte kän-
ner berättelserna kan du gå vilse i livet.”

Berättelsens grundläggande funktion 
handlar om att ge människor en rikt-
ning, en etisk kompass. Och att ge henne 
nya perspektiv och nya möjligheter.

Om vi som jobbar i människovårdande
/stödjande yrken skall kunna hjälpa 
andra, måste vi i vår tur också få hjälp 
att hitta vägen framåt. Att ha rätt kun-
skap och utbildning kommer man långt 
med. Att arbetsledningen och verksam-
hetskulturen är god bidrar. Men detta 
räcker inte.

Det som är bra och gott måste 
ständigt upprätthållas, måste 
ständigt fångas in
Handledning kan vara ett sätt för en 
verksamhet att försäkra sig mot att 
dysfunktionaliteter och stagnationer 
inte skall få fotfäste. Handledningens 
syfte är att förebygga så att man inte 
hamnar där. Ofta kan det ju vara så att 
handledning aktiveras när man hamnat 
fel och behöver akuthjälp. Det behöver 
dock inte gå så långt utan det är alltid 
bättre att förkomma än låta sig före-
kommas.

Vad är det för nya berättelser och per-
spektiv som handledning kan ge oss?

Genom att skapa ett forum, ett rum, 
för reflektion och eftertanke påbörjas 
en process som leder människor till 
nya positioner. Bara att få stanna upp 
och lyfta vissa frågor i ett sammanhang 
som inte är huskonferens eller specifikt 

arbetsrelaterat, hjälper den enskilde 
och medarbetargruppen att få syn på 
möjligheter och att se problemen från 
en annan vinkel.

”Jag tar med mig en känsla av 
möjlighet; att kreativa lösningar 
finns på det mesta.”

Problemet är problemet, man kan 
lösa människan från problemet
Handledarens uppgift är att underlätta 
den processen och att tillsammans med 
gruppen formulera spelreglerna för att 
skapa nya, alternativa berättelser. Det 
finns hållpunkter som måste upprätt-
hållas; att lära sig föra respektfulla och 
icke-anklagande samtal och att hålla 
de problem man ringat in åtskilda från 
människan. Problemet är problemet. 

Du, hon, han eller dom är inte proble-
met. Hur frestande det än skulle kunna 
vara att utse syndabockar bland t ex 
brukare eller personal. Man kan binda 
människan vid problemet: ”Du är rädd.” 
Något är alltså fel med dig. 

Man kan också lösa människan från 
problemet: ”Hur länge har rädslan plå-
gat dig? Vad har rädslan fått dig 
att tänka om dig själv?” Det är inte 
längre du, hon/han eller dom som är 
problemet utan problemet är faktiskt 
problemet.

Anders Rosenberg
handledare, utbildare och 

kommunikatör på Värna
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Här är en liten inblick i mitt 
arbete som handledare: 
Pelle bor på ett elevboende. Med-
arbetarna är rädda för hans aggressiva 
beteende som blossar upp när livet inte 
blir som Pelle har tänkt sig. Pelles språk 
kan bli mycket grovt och sårande. 

Några medarbetare är nu mycket upp-
rörda över hur Pelles anhöriga agerar. 

Det finns inte rätt och fel! 
Det finns annorlunda, 
det finns ett annat perspektiv! 
Jag har arbetat som handledare i många år 
och jag brinner fortfarande för handledning!

De lovar saker till Pelle som sedan inte 
går att genomföra. Man tycker därför 
synd om honom och menar att Pelles 
oönskade beteenden är ett resultat av 
löften som rinner ut i sanden. När det 
talas om Pelles aggressivitet tycker en 
del att man ska bemöta honom med 
struktur och gränssättning. Sedan finns 
det de som vill undersöka möjligheten 
om det skulle kunna tolkas som att Pelle 
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medvetet planerar sina utbrott och 
konflikter, är Pelle manipulativ?

Det är inte första gången Pelle kommer 
upp på handledningen, han förekom-
mer ofta och upptar gruppens känslor 
och tankar. Det är mycket vanligt att 
medarbetargruppen i ett sådant läge 
vill hitta boven i dramat för att kunna 
lösa en mycket svår situation. Proble-
met är just då inte Pelles problem utan 
att gruppen är oenig om problemets 
orsak och dess lösning.  

Handledarens utmaning
Handledaren har här att göra med en 
splittrad medarbetargrupp och stäm-
ningen är fylld av affekter. Det finns 
rädsla, ilska, uppgivenhet. Sorg och 
vanmakt sprider ut sig i rummet.
Vad göra?
Handledarens första uppgift är att till-
sammans med gruppen hitta en gemen-
sam problemformulering.

I det arbetet kommer man fram till att 
Pelle har en låg tolerans i att härbärge-
ra irritation och att han då är ”explosiv”. 
Man kan enas om att Pelle har svårt att 
vara flexibel.

Handledaren undrar och frågar grup-
pen om det är möjligt för ett barn med 
de uppräknade tillkortakommandena 
att planera sina konflikter och utbrott? 

Tänk på att ett barn som har dyslexi 
inte planerar att stava fel medvetet, 
det stavar fel därför att det inte kan 
stava rätt och inte på grund av att det 
inte vill stava rätt. Detta kan vi gemen-
samt förstå. Affekterna i rummet avtar 
något. Om Pelle visste hur man gjorde 

så skulle Pelle göra det rätta. Gruppen 
nickar hummande.

Nu kan vi gemensamt börja  
arbeta med det som Pelle behöver:
– Han behöver tid för att kunna  
 ”växla spår.”
– Han behöver förberedelse för att   
 kunna förstå ett sammanhang.
– Han behöver människor som ger   
 trygghet och som vet att ”du Pelle och  
 jag, vi klarar det här tillsammans”.

Plötsligt fanns en ny insikt i rummet: 
Pelle behöver vårt tålamod, han behöver 
vår kunskap och vårt intresse för att 
kunna hantera de olika tillkortakom-
mandena. Frågor väcks.

Vad vet vi om neuropsykiatriska  
diagnoser?
Vad säger läkepedagogiska kursen  
om det här?
Hänger det här ihop med den 
pedagogiska lagen?
  
Ovanstående funderingar leder vidare 
till meningsfulla samtal och det är då 
handledning upplevs fungera som en 
bra process där gruppens arbetsgemen-
skap stärks. Det bästa som jag ibland 
får uppleva är när jag kan hjälpa till att 
förbättra relationer emellan människor! 
Tänk att få vara med om allt detta! 
Vilken lycka! 

Varför handledning?
I verksamheter som bedriver män-
niskovårdande tjänster bör det finnas 
handledning för medarbetarna. Oavsett 
om verksamheten har en antroposofisk 
inriktning eller baserar sig på en speci-
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fik arbetsmetod så är det medarbetaren 
som direkt står i kontakt med den män-
niskovårdande arbetsuppgiften. 
Handledning är forumet där medar-
betaren ges möjlighet att tillsammans 
med handledaren och ibland kollegor 
få tillfälle att fördjupa sig i frågor som 
berör det dagliga arbetet. Att i denna 
konstellation tillsammans med en 
utomstående kunna belysa övergri-

pande teman som dyker upp och kräver 
uppmärksamhet i vardagen upplevs 
värdefullt och ibland kanske lite oro-
väckande.

Nödvändigheten av att ha ett 
gemensamt språk
I all handledning är det gemensamma 
språket grunden för en gemensam 
förståelse av varandras tankar, känslor 
och förhållningssätt. Antroposofiskt 
inriktade verksamheter är ofta präglade 
av ett antroposofiskt språkbruk. 

Det är inte ovanligt att medarbetarna 
använder sig av begrepp och formule-
ringar som hänger samman med det 
interna språkbruket av ren vana eller av 
en vilja att tillhöra sin arbetsgrupp.  För 
att undvika språkförbistring är det klokt 
att redan från början tillsammans 
undersöka vilket språkbruk man vill an-
vända sig av. Det finns ofta medarbetare 
som kan tolka från svenska till antro-

posofiska eller från ”antroposofiska” 
till svenska. Huvudsaken är att man är 
överens!

Som handledare får jag vara med och 
hjälpa arbetsgrupper med att respek-
tera varandras tankar. Jag får vara med 
när människor delar med sig till varan-
dra och tillsammans tänker det goda, 
känner det goda och gör det goda.

Marianne Lindström
Handledare

Personen på bilden har inget med artikeln att göra



LäS   10

barnets utveckling

Det friska barnets utveckling 
– från två håll
När ett barn föds kommer det till jorden 
hjälplöst och naket, men samtidigt fullt 
av hopp och utvecklingsmöjligheter.
Man kan se detta från två håll:

Spädbarnets utveckling  
av känslan av att vara ett själv 
Efter att förr i tiden ha betraktat späd-
barnet som okunnig, ett oskrivet blad, 
har man upptäckt hur mycket det är 
öppet och receptivt för omgivningen. 
Långt innan barnet säger JAG om sig 
själv har det en ”känsla av att vara ett 
själv”, ett agerande subjekt, en per-
sonlighet! Detta är också spädbarnets 
charm, den ”icke-beräknande”, ”icke-
tänkande” men självklara varelsen.

Ur ett antroposofiskt perspektiv existe-
rar vi som själsligt-andliga väsen i den 
kosmiska tillvaron och har där djupa 
upplevelser av det goda, sanna och skö-
na i former, färger, klanger. När vi föds 
skall vi begränsas till den lilla kroppen 
och ta den i besittning. Detta är en lång 
och mödosam process där barnet självt 
är mycket aktivt – men också beroende 
av sin omgivning!

Spädbarnsforskningen beskriver detta 
perspektiv, hur de olika sinnesförmågor-
na erövras av barnet samtidigt som det 
är motoriskt aktivt i sin tidiga utveck-
ling. De första 18 månaderna i barnets 
liv kan vi kalla den sensomotoriska 
epoken. Vi kan se detta i ett perspektiv 
av punkt och krets.1  Dels som punkten – 
hur utvecklas barnets känsla av att vara 
en person – dels som krets – hur det i 
periferin erövrar sin rörelseförmåga i 
lemmarna och finner sig till rätta i om-
världen över de lägre sinnena. 1 Rudolf Steiner, läkepedagogisk kurs, Dornach 1924
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Spädbarnsforskaren Daniel Stern2 
beskriver fyra faser:

Den uppvaknande känslan 
av ett själv, 0-2 månader
De olika sinnenas kanaler, det perceptu-
ella systemet, är ännu sammankopplat 
till ett helhetsorgan. Barnet kan ”över-
sätta” mellan olika sinnen, har t ex. en 
bild av hur något ser ut som det rör vid, 
utan att se det, ”amodal perception”.3   
Vi kan förställa oss barnet som ett 
vidöppet sinnesorgan, känsligt och sår-
bart, som upplever världen i en förvir-
rande mångfald av starka intryck. Ännu 
kan inte spädbarnet förstå omvärlden, 
det behöver skyddas från alltför på-
trängande intryck.

Känslan av ett kärnsjälv, 3-8 månader
Barnet upplevs som en person som 
man kan ha kontakt med, första leen-
det, socialt samspel uppstår. Det friska 
barnet söker särskilt ansikten vad gäl-
ler synintryck och människoröster vad 
gäller ljudintryck. Det tidigt autistiska 
barnet avviker redan här, ser inte ansik-
tet, söker inte blickkontakt, vänder sig 
mer mot maskinljud än röster! Härav 
betydelsen av att tidigt spåra autism 
och kunna börja grupper som övar lek, 
socialt samspel och beteendeträning.

Känslan av att vara ett 
subjektivt själv 8-18 månader
Barnet börjar kunna ge uttryck för egna 
avsikter med kroppsspråket, pekar 
på kakan, följer någons blick mot ett 
föremål– gemensamt fokus, humor – 
gemensamma skratt. Härmningen!
Här behövs en anknytningsperson som 

har ”all tid i världen” att samspela med 
barnet – ge positiv förstärkning, upp
muntra – leva sig in i känslorna som 
barnet har- även de mest begåvade barn 
är helt beroende av mänsklig anknyt-
ning för att utvecklas!

Känslan av ett verbalt själv  
– språket utvecklas från 18 månader
Kroppsspråket ersätts allt mer av att 
barnet lär sig sätta ord på sina upple-
velser. Nu uppnås ett nytt mentalt plan, 
symbolplanet eller fantasiplanet som 
gör barnet undan för undan allt mera 
fritt att handskas kreativt med sina inre 
föreställningsbilder. Nu blir leken möjlig 

och barnet kan se sig själv utifrån, i en 
spegel till ex. och förstå att det är en bild 
av ”MIG”. Allt oftare säger barnet JAG om 
sig själv. 

Även autistiska barn erövrar språket i 
varierande grad, men även så kallade 
”högfungerande” autister4 beskriver 
sina svårigheter med ett rörligt tänkan-
de, de fastnar lätt i fotografiska-statiska 
inre föreställningsbilder. Detta skall 
ingående beskrivas i nästa kurs.

Erövrandet av språket kan anses som 
den största revolutionen i barnets 
utveckling, utan språket blir man inte 

2 Daniel Stern, Spädbarnets interpersonella värld, Natur&Kultur, 2003
3 Daniel Stern, Spädbarnets interpersonella värld,  Natur&Kultur, 2003 4 Temple Grandin,Thinking in pictures
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en hel människa. Genom språket skolas 
också tänkandet, man får former för tid 
och rum, oändliga nyanser. Men språk-
förmågan behöver en fast grund att växa 
ur och det är utvecklingen av de lägre 
kroppsbundna sinnena, erövrandet av 
den basala motoriken. Detta tillsam-
mans med ett levande socialt samman-
hang är förutsättningar för språkutveck-
lingen.

Spädbarnets sinnesutveckling 
– de lägre sinnena

Känseln
När barnet kommer till världen är kän-
selsinnet redan väl utvecklat. Det är en 
”kung” bland sinnena. Huden har redan 
tre system att urskilja med, beröring, 
smärta och värme/kyla. Tidigast av allt 
är känseln i munnen utvecklad, där är 
barnet säkrast i sin urskiljning och man 
tror att barnet redan kan skapa en bild 
av nappen genom att suga på den, utan 
att se den. Sedan blir händerna allt vikti-
gare i utforskandet av världen. Beröring-
en är oerhört viktig för de små barnen, 
man har upptäckt att de för tidigt födda 
utvecklas mycket bättre vid hudkontakt 
med mamman. Beröring är avgörande 
för själva livsviljan, djur som inte slickas 
av mammorna blir störda för hela livet.

 

Balansen – det vestibulära sinnet 
Stimulans av detta sinne är oerhört 

viktig för att barnet skall finna sig väl 
tillrätta, hemma i sin kropp. Detta sinne 
är redan utvecklat i fosterstadiet. Det 
utvecklas vidare med att spädbarnet 
vaggas och senare får krypa fritt, åla, 
hoppa, klättra med mera. Detta sinne 
kontrollerar tidiga spädbarnsreflexer 
som är till hjälp i början men måste 
övervinnas senare. Men för att hålla 
balansen krävs också synsinnet och 
egenrörelsesinnet. 

Egenrörelsesinnet  
– det proprioceptiva sinnet
Barnet gör ”motoriska språng”, särskilt 
under första levnadsåret. Det är ett sen-
somotoriskt år. Nästan alla barn följer 
samma motoriska stadier:

 • 2–3 månader lyfta huvudet från  
  liggande
 • 4–6  månader jollra först vokaler,  
  sedan konsonanter och ord ”da-da”
 • 3–6 månader rulla runt, gripa med   
  handen
 • 6–8 månader sitta, krypa
 • 9 månader pincettgrepp
 • 10 månader klappa händer
 • 10–12 månader resa sig, stå och gå!
 • Utvecklingen går från huvud  
  (leende, mimik) till nacken, armar 
  och till slut ben och fötter.

Detta är oerhört komplext. Barnet lär 
sig att bemästra svåra processer. För att 
kunna till ex. le eller gå krävs samord-
ning i ett ögonblick av minst ett dussin 
muskler. Här talar egenrörelsesinnet 
om var lemmarna befinner sig. 

Övning ger färdighet! 
Viktigt att barnen får ordentligt utrym-
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me att röra på sig liksom uppmuntran 
till detta. Man skall dock inte träna de 
motoriska faserna alltför tidigt.

Livssinnet – det interoceptiva sinnet
Ger oss information om hur vi mår, och 
hur våra inre organ samverkar. Ett om-
råde som först i nyare tid behandlats 

av forskningen. Steiner talade om livs-
sinnet: ”I sin helhet yttrar sig livssinnet 
som en känsla av välbehag i kroppen.”5  
För det lilla barnet är rytmen avgöran-
de för livssinnet, att känna välbehag av 
regelbundna måltider, aktivitet och vila.

Språkutvecklingen
Språket har en musikalisk del – pro-
sodin – som innefattar intonation och 
satsmelodi. Den hör till höger hjärn-
halva, medan ordkunskap, ordföljd och 
grammatik har sitt säte i den ”logiska” 
vänstra hjärnhalvan. 
Det musikaliska tar barnet upp redan i 
fosterstadiet när det hör moderns röst. 
Hörseln är tidigt utvecklad men an-
norlunda i fostrets vattenelement. Både 
röster och hjärtslag når fostret genom 

hörseln. Barnets föds ur en musikalisk 
klangvärld, där hjärtats ”trumslag” och 
moderns röst blir centrala upplevelser i 
en vattenvärld.
Det nyfödda barnet har redan erfaren-
het av röster och är nyfiket på tal och 
musik, mer än buller av olika slag. De 
kan känna igen visor som mamman nyn-
nat på under graviditeten.
 
Barn med medfödda autistiska drag 
visar inte detta intresse för mänskliga 
röster och ansikten.

Då motoriken styr barnets första lev-
nadsår dominerar också kroppsspråket, 
gester, mimik, klapp och stamp. Men 
genom att jollra lär sig barnet tidigt att 
uttala först vokaler och sedan konso-
nanter. Men också intonation/satsme-
lodi och turtagning tränas i jollret som 
en första ”ljud- kommunikation”.

Här är barnet återigen helt beroende 
av anknytningspersoner som har tid 
och kommunicerar med barnet, svarar 
på kroppsspråk och joller. Detta lägger 
grunden till den senare verbala kom-
munikationen, språket har både en 
social rot (kärleksfull kommunikation 
med närstående) och en motorisk rot 
(utveckling av kroppsbehärskning över 
lägre sinnen).

Det har visat sig uppstå språkstörningar 
när barn vistas mycket ensamma men 
också när föräldrarna inte har tid att 
leka och kommunicera med barnet.6 
Här är inte TV och radio stimulerande, 
forskningen visar att barnet utvecklas 
språkligt i sin kommunikation när det 
möter kärleksfullt intresse för sina 

5 Rudolf Steiner GA 199 6 Hugo Lagercrantz: I barnets hjärna
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yttringar och får respons av närvarande, 
talande människor men inte samma 
stimulans av röster från olika media.7 
Hörseln är liksom känseln och balans-
sinnet tidigt utvecklad. Men språkut-
vecklingen kan också äga rum över 
synen (döva barn – teckenspråk) och 
känseln (Helen Keller som var både 
blind och döv kunde utveckla ett taktilt 
språk). Vid utvecklingsstörning och 
autism finns ofta svårigheter med hör-
seln som upplever ljuden för starkt och 
skrämmande och har svårt att urskilja 
talet från övriga ljud och buller. Här är 
visuell förstärkning med tecken och 
bilder framgångsrik. Mera om detta i 
nästa kurs.

Språket är en avgörande milstolpe i bar-
nets utveckling. Utan ett rikt nyanserat 
språk (som också kan vara tecken) når 
barnet inte vidare i sin utveckling till 
SYMBOLPLANET8 där lek och 
kreativ fantasi gör livet så 
mycket rikare. 

Genom språket får också barnet tillgång 
till tänkandet, språket sätter ord på tan-
kekategorier som tid och lägesbegrepp, 
orsakssammanhang, relationer, kvanti-
teter och kvaliteter. Språket ger tanken 
smidighet, snabbhet och nyansering. 

Utan språk blir barnet fånge i sin egen 
inre bildvärld och saknar möjlighet 
att kommunicera sina upplevelser och 
önskningar. När barnet inte kan behärs-
ka abstrakta begrepp blir det beroende 
av konkreta ting i sin nära omgivningen. 
Barn som inte tillägnat sig språk i första 
levnadsåren har svårt att hämta in det 
senare - men en utveckling av kom-
munikationen med AKK (alternativa 
kompletterande kommunikation) är 
alltid möjlig.

Text Henri Quarfood 
rektor på Solberga By skola

Tvärtom, det är hundra 
som finns!

7 Lise Elliot: What’s going on in there? How the brain and mind develop in the first five years of life
8 Oliver Sacks: Att se röster – en resa in i de dövas värld

Språket ger människan ”mentala vingar ” att flyga med! 

Språkets vingar bär barnet till en värld bortom den omedelbara 
”fotografiska” verkligheten, bortom rum och tid, en värld av 

äventyr, spänning, fantasi, kunskap och möjligheter. 

Därmed kan språket också ses som en bro till den 
andliga värld som barnet har kommit ifrån innan det föddes. 

I läkepedagogisk kurs beskriver Steiner språket som det högsta 
verksamma, som påverkar människans jagnivå, därav betydelsen av 

att höra ett vackert, klart och tydligt språk i sin omgivning.
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Ett barn 
är gjort av hundra

Barnet har hundra språk 
hundra händer 
hundra tankar 

hundra sätt att tänka 
att leka och att tala på 
hundra alltid hundra 

sätt att lyssna 
att förundra att tycka om 

hundra lustar 
att sjunga och förstå 

hundra världar 
att uppfinna 

hundra världar 
att drömma fram

Ett barn har hundra språk 
(och därtill hundra hundra hundra) 

men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen.

Dikt av Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia-pedagogiken
Skulptur

Del II om utvecklingsstörning, autism och sinnenas integrering kommer i januari.
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VÄRNA Livet
– Vi behöver ta hand om jorden
Det är höst och jag skördar.  Jag lagar 
ljuvliga måltider av egen potatis, mang-
old, grönkål, squash, bönor.... Jag plockar 
äpplen, bär och svamp.....I trädgårdens 
rika grönska som skiftar färg till gult 
och rött njuter vi dagligen. Inför vintern 
torkar jag en del örter och svamp, lägger 
potatis och äpplen i jordkällaren och fyl-
ler frysen med både grönsaker och bär..

Jag lever fullt ut varje dag samtidigt 
tänker jag framåt på kort och lång sikt. 
Tänker på att våra barn, barnbarn osv 
sju generationer framåt också ska kunna 
leva på jorden.

Vi behöver lyssna på våra gamla. Tänka 
långsiktigt som människor gjort genom 
tiderna.
När en far gick ut i skogen och ristade 
ett snitt i en ung ask gjorde han det med 
tanke på att hans son som vuxen skulle 
ha virke till bra yxskaft. Snittet i trädet 
gjorde att barken bulkade sig. Så gör  
trädet för att försöka läka såret. Medan 
tiden gick böjde sig trädet längs snittet 
och 20 år senare väntade bra virke till 
två yxskaft.

Vi behöver lyssna på Grand-
mothers – ett råd med kvinnor 
från tretton ursprungsbefolk-
ningar, som ber, helar och 
utbildar världen runt. De fick 
var och en en profetisk vision 
om att Moder Jord lider och 
att de måste träda fram för att 
hjälpa oss att hela jorden och 
alla oss invånare. 

De träffades första gången 2004. Som-
maren 2013 träffades de i Stockholm. 
Laila Spik, samisk kulturarbetare, deltog 
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i en av deras träffar i South Dakota 
2007 och blev så tagen av deras arbete 
att hon på stående fot bjöd in dem till 
Sverige.

Jag deltog under två av rådsdagarna 
i Stockholm. Många människor var 
samlade, stämningen var intensiv både 
under föreläsningar, workshops och 
eldceremonier morgon, middag och 
kväll. Trummorna kallade, det doftade 
av rökelse, många dansade och bad. 

Det handlar om framtiden på jorden. 
Det handlar om hur ska vi producera 
mat och energi så att alla på jorden har 

tillgång till det vi behöver? Det handlar 
om att vi måste värna om vår planet. 
För kommande generationer. Vi behö-
ver ta hand om jorden, om vattnet – om 
livet. Vi har ansvar för att det finns en 
framtid. Vi har ansvar för att föra arvet 
vidare.

Mycket kunskap finns att hämta från det 
enkla, från naturen. Ännu minns många 
av oss en farmor/farfar eller mormor/
morfar som levde i ett annat tempo 
och med andra värderingar. Ännu är vi 
många som försöker leva med naturen, 
med hushållstänkande, med tid för sam-
tal och tid att laga mat från råvaror.
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Grandmothers sammanfattar sitt upp-
drag så här:

Vi representerar en global 
allians av bön, utbildning och 
läkning för vår Moder Jord, alla 
hennes levnadsformer, alla hen-
nes barn, och för de kommande 
sju generationerna. 
Vi är djupt bekymrade över 
den aldrig tidigare skådade för-
störelsen av vår Moder Jord och 
förstörelsen av ursprungfolkets 
sätt att leva. Vi tror på att läran 
från våra förfäder kommer att 
vara ljuset som vägleder oss 
genom en osäker framtid. För att 
ytterligare stärka vår vision arbe-
tar vi med projekt som skyddar 
våra olika kulturer, marker, medi-
ciner, språk, böneceremonier 
och projekt som undervisar och 
vårdar våra barn.

En av de tretton, Flordemayo med rötter 
i mayafolket i Nicaragua, fick tidigt kun-
skap om odling, medicinalväxter och he-
lande av sin mamma. Hon är doktorand 
i rättvisefrågor, författare och föreläsare 
mm. Hon säger: ”man kan inte separera 
det fysiska och det andliga, det är en del 
av vilka vi är.”

Dessa tretton kvinnor från fyra väder-
streck, sju språkområden och 13 urbe-
folkningar reser över hela världen och 
ordnar möten kring nuet och framtiden. 
Utifrån sitt förhållningssätt till livet. 
Vi behöver lyssna till alla som arbetar 

för fred på jorden. Fred är ju en förut-
sättning för jordens överlevnad. Inom 
kyrkor och närstående organisationer 
har arbete med fredsfrågor pågått 
under flera decennier. I år 2013 har 
Sveriges kristna råd gett ut boken Fred 
är vägen till fred. Där får vi del av ett 
utkast till en fredsteologi skriven av vår 
tidigare ärkebiskop K G Hammar.

Han skriver bl a om Fredens spirituali-
tet. ”En fredens spiritualitet vill inklu-
dera alla relationer, allt levande och allt 
framtida liv. De tre tomma stolarnas 
spiritualitet: de fattiga, kommande ge-
nerationer och de hotade arternas tysta 
närvaro. Två av stolarna kommer alltid 
att vara tomma, de hotade arternas och 
kommande generationers. Här måste 
vår inlevelseförmåga tänjas till det 
yttersta. Den tredje stolen, de fattigas 
stol, är nästan alltid tom när avgörande 
beslut fattas med avgörande betydelse 
för jordens framtid. Det åttonde millen-
niemålet handlar om detta.

De åtta millenniemålen antogs av FN:s 
generalförsamling inför år 2000. Om 
FN:s medlemsländer hade levt upp till 
sina åtaganden hade världens framtid 
sett betydligt ljusare ut än den gör. Men 
viljan att satsa på militära utgifter är 
fortfarande vida större än intresset 
för att satsa resurser på fattigdomsbe-
kämpning och hållbar utveckling.

Vi behöver fråga oss själva  hur vi kan 
värna om livet på vår jord – lyssna inåt 
och handla utåt.

Hild Lorentzi

Referenser
http://grandmotherscouncil.org/ 

www.aurorasring.se
Fred är vägen till fred, Marcus förlag och Sveriges kristna råd, 2013

värna livet
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Humanprogress 
– en verksamhet med järnvägstema
Humanprogress, människoutveckling, 
var det namn Horst Henrik Liljeström 
och Dag Klingborg fastnade för till sin 
nya verksamhet. Det började som ett 
projekt i augusti 2001. Utmaningen var 
att bygga upp en heltäckande vardags-
situation runt en ung man med mycket 
speciella behov. Runt honom skapades 
en gemenskap och ett sammanhang 
som passade hans verklighet.

Ett år senare förvärvade Human-
progress sin första fastighet på Sunne-
movägen i Järna. Året därpå startades 
ungdomsboendet Utsikten med plats 
för fem ungdomar. 2003 är alltså året
då allt kom igång. Samtidigt vidgades 
ägarkretsen i och med att Sacke Chal-
kias togs in som den tredje delägaren. 
Idag är Horst Henrik verksamhetschef, 
Dag ekonomiansvarig och Sacke är 
platsansvarig för en av enheterna.

Ett par år senare, 2005, köpte man 
den gamla stinsbostaden alldeles intill 
stationsbyggnaden i Södertälje Hamn. 

Byggnaden renoverades och fick det 
självklara namnet Stinsen. Den blev ett 
serviceboende med fem lägenheter.

2009 hittade man en passande plats 
för ännu ett serviceboende i Mölnbo. 
Den plats man valt var ett gammalt 
kvarnområde, så Möllan ansågs var ett 
lämpligt namn. Nu efter omfattande 
renoveringar finns det plats för 6 perso-
ner. Möllan är ett serviceboende för sex 
personer som startade sin verksamhet 
i december 2011. Huset inköptes 2009 
och genomgick en gedigen renovering. 
På 60-talet var Mölnbos ICA-butik belä-
get i lokalerna.

Humanprogress, som tidigare hade sitt 
kontor på Åsgatan i Järna, har numera 
flytta sin kontorsverksamhet till lokaler 
i närheten av Möllan, Mölnbos gamla 
stationshus. Man kan se att järnvägs-
temat följer Humanprogress i spåren.

Anders Rosenberg



LäS   20

person- och verksamhetsporträtt

När man ser på människan som något 
mer än sina betingelser och begränsningar, 
ser man också hennes verkliga behov
Samtal med Horst-Henrik Liljeström
verksamhetsansvarig för Humanprogress

Vi sitter i Möllans nya gemensamhets-
lokal. Den är ljus, varm och mycket 
smakfullt inredd. Ett gammalt bänkskåp 

från pingstkyrkans loppis har renove-
rats och placerats framför en fondvägg 

med Joseph Frank-tapeter. Rummet an-
das kvalitet och är inrett med omsorg. 

På väggarna hänger riktiga tavlor och 
inga reproduktioner. Äkthet och kvali-
tet, menar Humanprogress verksam-
hetschef Horst Henrik Liljeström, vara 
viktigt för en verksamhet. Det skall vara 
god kvalitet och bra material.

Horst-Henrik Liljeström som är gammal 
Waldorfelev och uppvuxen i antroposo-
fiska sammanhang, har alltid tänkt att 
den antroposofiska kvalitetsimpulsen 
inte bara är laserade väggar och viss 
formgivning. Den är också verksam när 
det kvalitativa och estetiska lyfts fram.  

”Det är så du ger en ram till de läke-
pedagogiska och socialterapeutiska 
verksamheternas innehåll.”
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Sin yrkesbana började Horst-Henrik 
på Saltå By. Det var den 6:e december 
1989, Finlands självständighetsdag och 
samma dag som Horst-Henriks pappa 
dog. Pappan hade finska rötter och 
hade arbetat många år på Saltå By. Även 
om familjen inte bodde på platsen kom-
mer Horst-Henrik ihåg att mycket av 
hans barndom utspelade sig på Saltå By. 
Han minns särskilt årsfesterna, högti-
derna och alla speciella människor som 
fanns på Saltå By.

”Som Waldorfbarn kan man bli extra 
kritisk till sina egna rötter och bak-
grund”, konstaterar Horst-Henrik ”men 
med tiden lär man sig också att förhålla 
sig till det antroposofiska arvet och se 
på det med nya ögon.”

 I slutet av 90-talet utbildade sig Horst- 
Henrik till socialterapeut i Vårdinge. 
Det var en utmaning för Horst-Henrik 
att i vuxen ålder åter ge sig i kast med 
de antroposofiska begreppen.

Han upptäckte att det fanns en sub-
stans i den antroposofiska människo-
kunskapen; en betoning av människan 
som något mer än fysisk kropp. ”När 
man ser på människan, som något mer 
än sina betingelser och begränsningar, 
ser man också hennes verkliga behov”, 
säger Horst-Henrik och ”det här ligger 
till grund för socialterapin. 

När man börjar förstå vad en människa 
är får man också möjligheter att mötas. 
Att möta någon annan är att få ord och 
verktyg”.

Medarbetarna Natalie och Jon har dykt 
upp för att påbörja sina kvällspass.  

Natalie tänder ljusen vid bordet där vi 
sitter och samtalar. Det blir genast lite 
mysigare och mer ombonat.

Horst-Henrik fortsätter med sina 
reflektioner kring socialterapi: ”Social-
terapi hos oss i Humanprogress handlar 

förenklat om samarbete. Alla som bor i 
våra verksamheter och alla som arbetar 
i dem skall mötas, samarbeta och sam-
verka. Och det märks när det funkar, för 
då sker en rörelse mot självbestämman-
de, givetvis utifrån individens möjlighe-
ter och behov.” 

”Och det var bl a den här insikten som 
Dag och jag ville att namnvalet Human-
progress skulle spegla. Det skulle visa 
på den riktning vi vill att verksamheten 
skulle ha.” 

Anders Rosenberg
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Jag tycker Möllan är bra. 
Här är man fri och självgående.
säger Nancy Yanez-Sierra
Vi sitter kvar i gemensamhetslokalen 
när Nancy Yanez -Sierra kommer in. 
Hon har just avslutat sin arbetsdag på 
Järna Ridklubb i Billsta, strax utanför 
Järna. Där utför hon olika stallsysslor 
som att hålla efter, städa, mocka och 
rykta hästarna. Hon brukar rida en 
gång i veckan och har en favorithäst 
som bär namnet Regent. Det är ett halv-
blod som är född 1996 och ”han är både 
söt och lugn”, tycker Nancy.

Nancy har bott på Möllan sedan ett år 
tillbaka och har alldeles nyss bytt lägen-
het. Hon har nu flyttat ner till mark-
planet till en lägenhet på 37 kvm som 
består av ett allrum med kök och ett 
sovrum. Nancy ville träffas för samtalet 
och intervjun i Möllans lokal, istället 
för i sin lägenhet, eftersom hon inte är 
riktigt färdig med flyttbestyren än. Men 
vi är välkomna att besöka henne när 
hon bott in sig.

Innan Möllan har Nancy, som idag är 28 
år, hunnit bo på Mora Park, Mikaelgår-
den och Helgesta. Hon sökte till Möllan 
för att hon väl kände till Mölnbo och 
dess omgivningar.

”Jag tycker Möllan är bra. Här är man fri 
och självgående” säger Nancy. ”Jag kan 
åka iväg på egna aktiviteter och göra 
som jag själv vill. Behöver jag hjälp med 
något eller om jag bara behöver prata 
så säger jag till. Det funkar bra.”

Nancy är inte intresserad av gemensam-
ma utflykter. Hon påpekar att de andra 
som bor på Möllan är hennes grannar 
och att hennes vänner bor i Gnesta och 
Södertälje. Det är bland annat dem hon 
hälsar på när hon gör sina egna utflykter.

Idrott och sport är något som intres-
serar Nancy. Hon åker gärna och tittar 
på hockeymatcher, SSK är favoritlaget. 
”Ibland tränar jag på gym flera dagar i 
veckan, på Frejahallen i Gnesta. Det är 
viktigt att hålla sig i form.”, menar Nancy.

Att laga mat är något som ligger Nancy 
varmt om hjärtat: ”Min matlagning är 
vegetarisk och förutom grönsaker tycker 
jag om att använda quorn och pasta. Jag 
tillagar också matlådor att ta med till 
jobbet. Om jag får finbesök, bjuder jag 
gärna på Tacos med quornfärs, de van-
liga tillbehören och, faktiskt, tsatsiki.”

Det har hunnit skymma medan vi har 
varit på Möllan och träffat både Horst-
Henrik och Nancy. Vi tackar för oss och 
förbereder vår hemresa, även om vi 
gärna hade stannat kvar och fortsatt 
njuta av den goda atmosfären stället 
bjuder på.

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

Tills den är vacker….
om en slev och om ett stort perspektiv i vår kortlivade tid!

Rapport från den internationella konferensen för 
läkepedagogik och socialterapi i Dornach, 11-14 oktober 2013

Är läkepedagogiska kursen en 
udda historisk företeelse eller 
hittar vi ännu idag inspiration för 
vardagens utmaningar? 
I våras föreslog Rüdiger Grimm, som är 
ledare och koordinator för det inter-
nationella arbetet, att vi under 2013 
skulle studera läkepedagogiska kursens 
första föredrag tillsammans över hela 
världen. Med ett föredrag om året blir 
vi väl rustade att fira kursens 100-års 
jubileum 2024! Vi hinner fördjupa och 
vidga förståelsen av innehållet, förnya 
språket, belysa tidssammanhang. Varje 
år skall det hållas en minikonferens 
om det aktuella föredraget. Den första 
var 11–12 oktober i år. Under två dagar 
belystes och bearbetades olika motiv ur 
läkepedagogiska kursen i föredrag och i 
arbetsgrupper. Förhoppningen är detta 
arbete skall fortsätta i 12 år, ett stort 
perspektiv i vår kortlivade tid!

Rudolf Steiner höll kursen för en liten 
grupp på 21 personer i juni/juli 1924: 
tre unga män som hade startat ett litet 
läkepedagogiskt initiativ i norra Tysk-
land-Lauenstein – hade bett om hans 
råd. Idag finns närmast 800 verksam-
heter över hela världen som arbetar uti-
från den antroposofiska människobil-

den. 1924 talade man i samhället öppet 
om att förinta ”livsodugligt liv”, idag har 
vi FN-konventionen för mänskliga rät-
tigheter för människor med funktions-
nedsättningar. Normaliseringstanken 
ser samma kvalitéer och kompetenser 
hos alla människor – men vad händer 
med det speciella, det som människor 
med en funktionsnedsättning har med 
sig och vill bidra med i samhällsutveck-
lingen? Hur kan vi ge utrymme för det 
individuella? 

En av föredragshållarna hade varit på 
besök i en verkstad och frågat en man 
med Downs Syndrom, hur länge sleven 
som han arbetade med behövde slipas. 
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Svaret var: ”Så länge tills den är vacker!” 
Var finns utrymme för den sortens 
kvalitetsuppföljning i vår omfattande 
dokumentation?

Många inlägg handlade om 
människans centrala fråga; 
Vem är jag? Hur hänger min 
identitet ihop med min kropp 
och hur kan jag göra kroppen 
och själen till verktyg för mina 
intentioner i detta liv? 

Hur kan vi som läkepedagoger och so-
cialterapeuter stödja en sådan process 
- som handlar om att bli mer och mer 
sig själv - hos någon annan? Kärlek till 
det jordiska, till kroppen bildar grunden 
för inkarnationsprocessen, relationer 
är grunden för all utveckling, för att bli 
människa! Inte som svar utan som rikt-
ning i vårt sökande och vågande!

Nästa steg på konferensen var ett 
öppet högskolemöte till temat 
”inre utveckling i yrkeslivet” 
Det handlade om hur vi i vår tid inte 
längre bärs av ödet, det givna livet, 
utan var och en måste själva bära sig 
och sitt liv. I detta möter vi ensamhet, 
tvivel, rädsla, motstånd - trösklar till 
en djupare förståelse och erfarenhet 
av det gudomliga, det mellanmänskliga 
och naturen. Blev vi tidigare ledda av en 
gudomlig försyn så måste vi nu leda oss 
själva, ta egna beslut och ett eget ansvar. 

Kunde vi förr lära oss allt vi behövde 
veta i en lärar-lärjunge-relation, så 
måste vi nu lära oss i och av våra möten 

och relationer med andra människor 
och med världen. Kunde vi i gamla tider 
förlita oss på en andlig auktoritet så är 
det i vår tid trohet mot oss själva som 
ger oss styrka och riktning i livet. 
I det nära mötet med andra människor 
arbetar vi som läkepedagoger och 
socialterapeuter alltid vid tröskeln, i det 
vardande. Vi lyckas inte alltid – men det 
är i misslyckanden som vi vaknar upp 
och utvecklas. Att släppa skall bli vår 
bärkraft, att vara på väg vårt mål!

Det sista mötet var den egentliga 
konferensen, där representanter 
från alla länder möts varje år
En utställning med affischer från olika 
initiativ öppnade upp för två dagars 
intensiva samtal. Hur bidrar våra antro-
posofiska organisationer och verksam-
heter till samhällsutvecklingen? Hur ser 
det ut med integration och inkludering 
av människor med funktionshinder i 
de olika länderna? Vilka svårigheter 
möter vi – men viktigast av allt: med 
vilka lyckade projekt (examples of good 
practice) kan vi inspirera varandra? 
Ett initiativ i Armenien hade fått köpa 
en gammal fabrik för att få plats med 
både bostäder och verkstäder och 
tillsammans med grannarna röjt och 
renoverat. 

Från Sovjettiden finns det berättelser 
om hur barnhemschefen bjöd sina vän-
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ners barn ut till landet på somrarna och 
därmed lade grunden för förståelse och 
integration.

I Holland finns ett projekt där energiska 
pensionärer vill ansluta sig till ett soci-
alterapeutiskt initiativ, bo på området, 
delta i och bidra till ett arbets- och 
kulturgemenskap.

I Australien hjälper människor med 
funktionsnedsättning grannar med 
olika arbeten och tjänster och i stället 
för att ta betalt så ber de om ett bidrag 
till den gemensamma organisationen 
så att ännu fler kan få en meningsfull 
sysselsättning. 

Detta bland mycket annat – och genom-
gående handlade det om ömsesidighet, 
om individers vilja och mod till nya 
möten. Vi samtalade även om vad vi 
själva behöver utveckla för att se och 
svara upp mot samhällets behov och 
mot framtidens utmaningar.

Ett annat tema för överläggningar 

var konferensens form: sedan 2001 
är konferensen en världsomfattande 
arbetsgemenskap av individer inom den 
medicinska sektionen. Arbetet finansie-
ras med frivilliga bidrag från landsorga-
nisationerna. Den formen har nu fung-
erat i 12 år men behöver förnyas. Pga 
konferensens storlek (mellan 70 och 80 
personer) diskuterades det en uppdel-
ning i mindre regionala/kontinentala 
grupper med egna aktiviteter vartannat 
år och ett gemensamt möte vartannat 
år i samband med den internationella 
”Tagung” i Dornach. 

En annan fråga var, hur man kan öka 
den sammanlänkande kraften och 
kontinuiteten i arbetskretsen, hur man 
förmedlar dess betydelse, både socialt 
och spirituellt.

Det finns ett förslag om att alla natio-
nella organisationer tillsammans bildar 
ett Världsförbund för Läkepedagogik 
och Socialterapi, konferensen blir då det 
årliga medlemsmötet. En ”tendensom-
röstning” i gruppen gav en majoritet för 
årliga gemensamma möten och för ett 
världsförbund. Denna fråga bör diskute-
ras vidare i varje land!

Allt i allt var det ett mycket givande 
möte ett lyckat koncept med att dela 
upp arbetet i tre delar som visserligen 
hängde ihop, men även kunde besökas 
var för sig!

Katharina Karlsson
representant Värna i konferensen
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I dagarna går en ansökan iväg till NFH, om projektpengar 
för att starta upp ett Designtorg i Järna. Nämnden för hem-
slöjdsfrågor, NFH är en statlig myndighet under Kulturde-
partementet, med mål att främja hemslöjd. Värna står som 
huvudman för projektet.

det menas den kunskapstradition som 
överförs mellan generationer. Idag har 
slöjden fått ny växtkraft och kommer 
till uttryck i en mångfald av ständigt 
nya ting sprungna ur gammal kunskap 
om råmaterial och teknik förenat med 
nytänkande kreativa formgivare. 

Ja, slöjden har vuxit ur sina sträva 
sockor och kliande mössor, - ändå, det 
är något visst med träsmak i baken! Det 
handen skapar är hjärtats tanke! Varje 
individ präglar med sin personlighet 
det av handen skapade, dess väg över 
arbetet höjer värdet och bekräftar män-
niskan som del av processen från ax till 

T anken är att slå en ring av den röda 
tråden som förenar de antroposofiska 
dagliga verksamheterna och deras hant-
verk. Om vi knyter en röd knut i mitten 
kan den lysa grant gentemot omvärlden 
och de utifrån kommande får en glimt 
av utbudet från hantverksverkstäderna 
runt i kring Järna.

Med detta vill jag formulera en länge 
önskad delaktighet i den spännande ut-
veckling som hantverkets roll i samhäl-
let av idag utgör. Traditionell hantverks-
kunskap är ett av de fem områden som 
UNESCOs konvention om skydd av ”Det 
immateriella kulturarvet” omfattar, med 

Tankar om ett 
SLÖJDTORG i Järna



LäS   27

projekt slöjdtorg

limpa. Slöjden är gränsöverskridande, 
den spränger gränser och förbinder 
länder och människor samman.

I Järna blomstrar hantverket 
genom många varma händer 
i de dagliga verksamheterna. 
Här finns en unik tradition av 
god och hållbar medvetenhet 
kring material och med en an-
troposofiskt orienterad social-
terapeutisk värdegrund. 
Detta är helt unikt! 

Omvärldens ögon skall erbjudas ett 
rikt utbud av små och stora produkter 
i ständig förvandling efter årstider och 
bästa förmåga i den butik vi så gärna 
vill samla våra självutvalda produkter 

i. Med hänsyn till att många verksam-
heter har ett eget forum för sig själv, 
är detta tänkt som ett Designtorg med 
axplock från respektive verksamheter. I 
det socialterapeutiska arbetet i verk-
städerna uppfyller tillblivelsen i ska-
parprocessen en viktig roll, men det är 
först när den färdiga produkten får ett 
eget liv utanför verkstadens skyddande 
hölje, som arbetstagarna verkligen kan 
identifiera sig med sin yrkesroll och 
växa i den. Varje gång ett arbete slut-
förs föds någonting helt nytt. Slutpro-
dukterna i arbetskedjan skall här med 
stolthet visas fram och gärna säljas till 
marknadsmässigt pris. 

Så kan också vi bli en del av slöjden i 
samhället idag!

Anna Gran, filtmakare 
Högklints dagliga verksamhet

Edvards broderi, Saltå by
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Vid farfars taffel… 
Hélène Bohman Blomqvist berättar sin musikaliska biografi:

”Vid farfars taffel skrev jag min första 
sång, var nog 9 år. ”Det var en gång  
en katt” hette den. Farfar Gunnar  
Bohman var den förste livemusiker jag 
fick uppleva, Fredmans epistlar fram-
fördes till luta med livfull mimik och 
kraftig stämma.

Sju år senare ärvde jag en gitarr efter 
honom och började själv spela.
Sjöng bossanova och gospel på mor-
gonsamlingar i Södra Latin med Anders 
Berglund som pianist. Deltog i skiv-
inspelning med Roland von Malmborg 
och vår duett Tumbalalaika låg på 
Svensktoppen en hel vecka! 

I proggmusikens barndom var jag del 
av ett brokigt sammanhang, där beho-
vet och glädjen i att uttrycka sig var det 

väsentliga, inte resultatet. Jag gjorde 
egna sånger, några är med här i boken.  
Startade bandet Stenblomma 1973 och 
uppträdde på musikfester, i fängelser, 
på bibliotek, på gator och torg. Spelade 
in LP:n  Alla träd har samma rot tillsam-
mans med bandet Träd Gräs och Stenar.

Kom till Mikaelgården i Järna 1975, en 
antroposofisk verksamhet för barn med 
psykiska funktionsnedsättningar. Där 
mötte jag kompositören och pianisten 
Jan Nilsson, en inspirerande musik-lära-
re med värmländska rötter. Spelade in 
CD:n En eldfågels bo är hjärtat, 2007.

Sen dess har jag sjungit mycket, både på 
scen och tillsammans med folk.
Sångsamlandet har intensifierats, med 
denna bok som resultat.”



LäS   29

bokanmälan sångträdet

”Det brusar i sångträdets krona, det surrar och låter och ljuder.  
Det myllrar av sånger som kommit hit genom människomöten… 
Har du hört den här? säger någon och så får trädet ännu ett blad.”
Så inleder Hélène Bohman Blomqvist sin bok ”Vi möts under Sångträdet”. 
Hon beskriver att: ”Influenser från visa, folkmusik, pop, gospel och cir-
keldans kan liknas vid vindar som drar igenom sångträdets krona. Den 
värme som uppstår mellan sjungande människor är som solljus för trä-
det. De sånger som framförs efter tålmodigt övande blir ibland till frukt, 
till näring”. Boken är som ett immateriellt träd att samlas vid både till 
vardags och till fest för att inspireras och sjunga tillsammans.

Urvalet, presentationen av sångerna och de läsarvänliga texterna bidrar 
till att i stunden skapa ett ”sångens rum” och väcker lusten att sjunga. Ge-
mensamt kan vi nu hålla denna kulturskatt vid liv varje gång vi möts och 
med sång ger vardagen eller högtiden en berättigad guldkant. Många av 
sångerna har sjungits i våra läkepedagogiska verksamheter, de är upp-
skattade och välkända. 

Den som önskar få tips om hur de sjungits av Hélène kan besöka hennes 
hemsida där de finns som ljudklipp. www.helenebohman-blomqvist.com/
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Homo Patologicus, 
medicinska diagnoser i vår tid
– en ny filosofisk bok även för dig som inte har  
några  förkunskaper 
Homo sapiens och homo erectus är 
benämningar på utvecklingsstadier i 
mänsklighetens historia. Nu kommer ett 
nytt begrepp ”Homo patologicus”.

I sin bok ”Homo Patologicus, medicinska 
diagnoser i vår tid”, under-
söker och filosoferar Fred-
rik Svenaeus frågan om och 
hur människa förhåller sig 
till sina diagnoser. Kan man 
rentav fånga in tendenser 
till att beskriva människan 
och hennes nutida lidande 
genom medicinska utlåtan-
den, att hon är en 
Homo patologicus? Det vill 
säga människan beskrivs 
utifrån det faktum att ingen 
lever upp till FNs definition 
av det friska: ”ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psy-
kiskt och socialt välbefinnande och ej en-
dast frånvaron av sjukdom eller skröp-
lighet”. Inom filosofin har människan 
alltid beskrivits som en lidande varelse 
där utmaningen är att uthärda på bästa 
sätt. Skildrar vi idag mänsklighetens li-
dande med en diagnos vilket legitimerar 
det? Påverkar detta vår människosyn? 
Fredrik Svenaeus menar att vi lider på 
ett vetenskapligt vis och redogör för hur 
detta går till. 

Tesen är att de aktuella och nya diag-
noserna med vilka samtiden beskriver 
människan kan ge en ”aha-upplevelse” 

av självförståelsekaraktär. Våra åkom-
mor och vårt lidande  berättigas av di-
agnoser/etiketter menar Fredrik Sve-
naeus och resonerar över i vilken mån 
detta bidrar till att ge oss en ny självbild 
och en förändrad social identitet. 

Det är spännande tankar 
att reflektera över. I våra lä-
kepedagogiska och social-
terapeutiska sammanhang 
har jag ibland i samtal om 
diagnoser lite skämtsamt 
stött på begreppet ”NTV, 
normal tills vidare”, en på-
hittad diagnos för oss som 
ännu inte fått någon. Kan 
detta tolkas så att vi alla 
ibland söker en identitets-
skapande diagnos, om så 
bara på skoj, funderar jag? 
Vill vi möjligen avdramati-

sera diagnosens effekt, skapa tillhörig-
het och stärka sociala nätverk? Ja, här 
finns det nog en igenkänningsfaktor hos 
mig och jag tycker att det är sympatiskt 
när Fredrik Svenaeus i sin bok på ett 
liknande sätt använder egna erfaren-
heter för att beskriva och exemplifiera 
sina tankar och teser. Då blir texterna en 
spegling och ett verktyg vi kan använda 
i vardagen till att bättre förstå oss själva 
och varandra. 

Paula H-Karlström
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Härmed har Värna nöjet att bjuda in er till ett  
antal endagarsutbildningar i social dokumentation
Medarbetare i våra verksamheter behöver kunskaper för att dokumentera 
både genomförandeplaner och löpande utveckling i det dagliga arbetet. 
Det är också viktigt att medarbetare har kunskap om hur man rapporterar 
till varandra och till andra yrkesgrupper/professioner när det behövs. Doku-
mentationen och rapporteringen ska ske på ett säkert sätt för att värna den 
enskildes integritet.
Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de direktiv som styr social 
dokumentation. Processen kommer att belysas från handläggarens beslut och 
beställning till den färdiga genomförandeplanen. 
Tonvikten i utbildningen kommer att vara på det praktiska arbetet med att 
göra en genomförandeplan, skriva journal samt att utvärdera mål och utförande. 
Att dokumentera är inte bara en skyldighet utan också en förutsättning för 
utvärdering och utveckling av arbetet i LSS-verksamheter.

utbildning social dokumentation

Föreläsare Susanne Larsson med erfarenhet från 
kvalitetsarbete i omsorgsverksamheter samt hand-
ledning och fortbildning inom området. Susanne har 
även skrivit flertalet böcker för funktionshinder-
området. Om du vill veta mera om Susanne gå till 
www.susannelarsson.nu

Ur  Att skriva en genomförandeplan – Att föra journal – Lex Sarah
innehållet Synpunkter och Klagomål – Kvalitetsarbete och uppföljning

Målgrupp  Föreläsningen vänder sig till medarbetare och chefer som vill ha grund- 
 läggande kunskaper om social dokumentation på ett systematiskt och   
 strukturerat sätt, inom boende/boendstöd och daglig verksamhet.

Tid  Fredagar kl 9.00–15.30 
 den 31 jan – 14 feb – 7 mars

Plats Saltå By, Lövhalla

Kostnad 975:- inkl förmiddagskaffe och lunch

Anmälan görs till  paula@varna.nu 
Antalet deltagare är begränsat till 25 stycken vid varje tillfälle.
Ange datum när ni önskar delta samt fakturaadress. 
Sista anmälningsdag är 14 dagar före respektive kurstillfälle. 

Väl mött! 
för Värna Horst-Henrik Liljeström
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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 2014 kommer vi att möta:

29 januari • Måns Möller
En jävla pajas – det här skojar du inte bort
En av landets vassaste komiker kommer att prata om 
sin tio årige son Viggo som har diagnosen autism och 
hur livet i familjen blev förändrat. Ingen sorg eller 
mörker här, bara en massa humor och kärlek, blandat 
med lite allvar. En standup - föreställning och ett till-
fälle för artisten att samtala med publiken om det som 
ligger honom nära.

12 mars • 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 2014
Fem onsdagar mellan 8.45 och 11.45 
på Kulturhuset i Järna
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7 maj • Annika Östberg
Att komma igen
De flesta av oss känner Annika, tack vare den stora 
mediebevakningen av henne i Sverige under många 
år. Hon har avtjänat ett 28 år långt fängelse straff i       
Kalifornien efter en dom för medverkan i dubbelmord 
och dråp. Hon har bott på Basta Kooperativet nära 
Järna. Annika kommer att berätta hur hon har kunnat 
”komma igen” efter en sådan livstragedi.
 
 
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.
 
6 november • Lasse Gustavsson avslutar vår serie 
med Livets outtömliga kraft
Lasse är brandmannen som blev svårt skadad vid       
24 års ålder i Malmö oljefabriks explosion. Han berät-
tar om olyckan och om livets återhämtningskraft. En 
föreläsning som frigör livets inneboende potential hos 
var och en.
 

För mer information kan man kontakta Christian Texier
christian@saltaby.se  •  tfn 070–604 12 84
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Jag är någon
En varelse

Människan är Universum
Som solen, världen

Ett konstverk målad  av 
Himmelen och tusen stjärnor

Människan är en staty
Som blir rörlig

Mänsklig varm kärleksfull

Människan är skapad

14 november 2012 Sanna, Eva, Niklas på Haganäs 



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.nu hittar du mer information om Värnas
verksamheter. 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 – sekreterare@varna.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.nu   
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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 kän-
netecknar 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 funktions-
nedsättning. 

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 samman-
hang 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 arbetsgemen-
skap, att få känna sig behövd, är särskilt viktigt för en person med funk-
tionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad 
och personen får möjlighet till ett rikt liv. 

värnas kärnvärden
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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 medar-
betaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling. De upp-
komna 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 pro-
menadområden.

För den psykiska och sociala miljön menar vi att det är hälsobefrämjande 
med rytmiskt återkommande händelser. Det kan vara gemensamma mor-
gonsamlingar, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtids-
stunder 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
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verksamhetsförteckning

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 0225–230 55
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
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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
Bredsäter
153 95 Järna
Tfn 08–551 700 90
e.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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verksamhetsförteckning

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)
• Träningsskola
• Fritids
• Elevhem enligt LSS
• Korttidsboende
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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 Hajes 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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verksamhetsförteckning

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
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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

TUNA PACK
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



Äkta ansvar finns bara där 
ett verkligt svar också ges.

Svar på vad?
På det som vederfares en, 

det som man bjuds  
att se, att höra, att följa upp.
Varje konkret ögonblick man 

tilldelas som person,
 med dess innehåll av värld och öde, 

är för den uppmärksamme språk.

Martin Buber
Dialogens Väsen traktat om det dialogiska livet 

”

”


