
1  airosKNR 1, 2016

airos
RUDOLF STEINERS SUNDHEDSFREMMENDE 
PÆDAGOGISKE IMPULS

Menneske · Samfund · Kultur
NR. 1, MAJ 2016

K
 

 

Rudolf Steiners livssyn i 
et nutidigt perspektiv
Lisbet Kolmos, Side 4

Musikalsk arbejde i social
terapeutisk sammenhæng

Jakob Bønløkke, side 32

Pædagogen som den eventyr
lystne rejsende

Mostafa Yamil, side 18



2                            NR 1, 2016 3  airosK airosKNR 1, 2016

Indholdsfortegnelse
  2  Leder
 Af Torben Olesen

  4  Rudolf Steiners livssyn i et nutidigt perspektiv
 Af Lisbet Kolmos

  8  Camphill Landsbystiftelse i Norge 1966-2016
 Af Rigmor Skålholt

12  Helsepædagogik og sundheds fremme
 Af Tomas Henckel Johansen

15  Drama
 Af Per Clauson-Kaas

18  Pædagogen som den 
 eventyrlystne rejsende
 Mostafa Yamil

 20  Sangen giver vinger
 Af Jette Rymer

24  Nordisk allkunst
 ”Et socialt allkunst værk”
 Af Sonny Ferm

29 Har kunst en værdi i pædagogik 
 og uddannelse i dag 
 Af Göran Krantz

32  Musikalsk arbejde i en 
 socialterapeutisk sammenhæng
 Af Jakob Bønløkke

36   Lidt fra min undervisning 
 for udviklingshæmmede børn og unge
 Af Sara R. Andersen

KAIROS

Udgives af foreningen 
Helsepædagogisk Sammenslutning
Udkommer 2 gange om året forår og efterår.

Redaktion:
Sonny Ferm sof@marjatta.dk
Mostafa Yamil mya@marjatta.dk
Torben Olesen (ansvarshavende) 
torbengolesen@hotmail.com

Ekspedition: Helle Mørkeberg
hlem@marjatta.dk
 
Annoncepriser:
1/8 side 500, kr.
1/4 side 800, kr.
1/2 side 1600, kr.
1/1 side 2500, kr.

Layout: Niels Erik Boesen, www.bachboesen.dk
Tryk Faxe Bogtryk/grafisk

Abonnement 2016 nummer 1 + 2 pris 200, kr.
Virksomhedsabonnement efter aftale.  

Indbetaling (husk tydelig adresse)
konto nr. Merkur Bank 8401 1296104

Holdninger og synspunkter, der kommer til udtryk 
i de enkelte artikler og indlæg, er de pågældende 
forfattere selv ansvarlige for, og er således ikke 
nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning.

Forside foto: Sonny Ferm. Fra KIK. Se artikel i 
bladet på side 24.
Øvrige foto i bladet ved forfatterne.

Første udgave af Kairos 
Leder 

airosK

Torben Olesen
Redaktør

                                         

Ordet KAIROS kan 

oversættes som 

Det rette øjeblik

»

Ideen om et nyt tidsskrift for Helsepædago-
gik og Socialterapi er opstået som følge af, at 
Nerthus er ophørt med at udkomme. I mange 
år var Nerthus det blad, der orienterede om 
begivenheder og nye tiltag, som inspirerede 
med relevante artikler og debat indlæg m.m. 
Da det gik ind efterlod det et hul, som det er 
tanken at KAIROS skal udfylde.

KAIROS vil gerne være et tidsskrift for alle der 
arbejder, på antroposofisk inspirerede instituti-
oner, i beslægtede sammenhænge eller på anden 
måde interesserer sig for dette arbejde.

 KAIROS vil gerne være i takt med tiden, 
forstået på den måde, at indholdet skal være 
vedkommende og relevant og nutidigt, så med-
arbejdere og andre interesserede kan se sig selv 
og deres egen virkelighed i det.

Indholdet i KAIROS må gerne være af en 
karakter, der ikke forudsætter et dybt og mange-
årigt kendskab til antroposofien, og således kan 
læses og umiddelbart forstås af alle. Samtidig 
ser KAIROS det som sin opgave, at formidle 
den sundhedsfremmende pædagogiske impuls, 
der ligger i Helsepædagogisk kursus og en lang 
række andre foredrag og bøger af Rudolf Steiner.

 KAIROS vil gerne være det naturlige talerør 
for, hvad der rører sig i den Helsepædagogiske 
bevægelse, det oplagte sted for information, 
formidling og annoncering.

KAIROS ser det som sin opgave, at formidle 
nyheder, begivenheder og i det hele taget rele-
vante sammenhænge i det Nordiske Helsepæ-
dagogiske arbejde, såvel som det arbejde der 
foregår i andre lande.

Ovenstående blev formuleret, som et arbejds-
grundlag for den lille gruppe initiativtagere, 
der står bag dette første introduktionsnum-
mer.

 

Ordet KAIROS kan oversættes som Det rette 
øjeblik. 

 I pædagogisk sammenhæng er ”det rette 
øjeblik” umådeligt vigtigt, og i mange andre 
sammenhænge er det ligeledes af afgørende 
betydning, at der findes en forståelse for øje-
blikkets vigtighed.

 Undertitlen Menneske – samfund – kultur 
vil gerne pege hen på de områder, hvor det 
pædagogiske arbejde udspiller sig og hvor 
afgørende vekselvirkningen mellem disse 
områder er. Hvad der sker på det ene område 
influerer på det andet osv. Det vil derfor være 
naturligt, at indholdet i KAIROS behand-
ler emner om samfundsforhold, kulturelle 
spørgsmål og i det hele taget det menneskelige 
leveområde.

At starte et nyt papirtidsskrift i en digital 
tidsalder, er på mange måder et voveligt fore-
tagende. 

 Der findes imidlertid en overbevisning om, 
at der stadig er behov for den mulighed for 
fordybelse det giver, selv at kunne bestemme 
hvor og hvornår og i hvilket tempo, man øn-
sker at koncentrere sig om en tekst.

Levedygtigheden for KAIROS vil være af-
hængig af den interesse det kan vække, af at 
tilstrækkeligt mange vil tegne abonnement 
og af, at der er mennesker, som vil påtage sig 
at medvirke til det arbejde, det indebærer at 
frembringe et tidsskrift.

 Foreløbig skal der rettes en dybfølt tak til 
alle, der har bidraget til dette første nummer, 
det være sig artiklernes forfattere samt de, der 
har bidraget praktisk og på anden måde.
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Rudolf Steiners initiativkraft                                                                                           
Rudolf Steiner har givet impulser på mange 
vigtige områder, f.eks. pædagogik, kunst og 
kultur, arkitektur, biodynamisk/økologisk 
jordbrug, medicin og samfundsliv og økono-
mi. Det er en holistisk verdensanskuelse med 
en allround økologisk bevidsthed om, at ver-
den er et integreret hele, og ikke adskilte dele.  

Igennem sine evner for fordybet nærvær og 
meditation har Steiner skabt et udvidet billede 
af mennesket og givet det ny betydning. Stei-
ner blev opsøgt af mange, der ønskede inspira-
tion til fornyelse inden for deres felt. Han talte 
med folk personligt, holdt foredrag og skrev 
bøger om de emner, som han blev bedt om at 
uddybe ud fra sit perspektiv. Hans intentioner 
blev taget op af mange og har ført til en række 
nye initiativer i hele verden. Nogle eksempler 
skal nævnes i det følgende.

Mange praktiske initiativer
En gruppe mennesker samledes omkring 
Steiner, og ud fra hans nye impulser startede 
de i 1919 den første Rudolf Steinerskole i Stut-
tgart. Intentionen var at skabe en skole, hvor 
børn kan udvikle sig frit efter deres evner i en 
kreativ proces. Grundtanken er, at en fri og 
levende fantasi i barndommen udvikler sig til 
robusthed og selvtillid senere i livet. Initiativet 
blev grebet med stor entusiasme. Denne skole 
eksisterer stadig og har dannet forbillede for 

mange lignende skoler, i store dele af verden, 
hvor de også kendes som Waldorfskoler. 
Selvom hver skole har sit eget præg, er de alle 
inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske 
værdier. Alene i Norden er der 60-70 skoler, 
og der dukker stadig nye op. Ud fra samme 
pædagogiske tankegang er der også udviklet 
en række børnehaver og vuggestuer overalt i 
verden. Alene i Danmark er der 60 børnehaver 
og vuggestuer. I øjeblikket er der stigende inte-
resse for Steinerpædagogik i Japan og Kina. 

På tilsvarende måde henvendte en grup-
pe unge sig til Rudolf Steiner for at få nye 
ideer og inspiration til at gøre en indsats for 
mennesker med handicap. Det var hårde tider 
i Tyskland dengang, og de fleste med handi-
cap levede en skjult og kummerlig tilværelse. 
I 1924 holdt Steiner en række foredrag, som 
er samlet i ”Det helsepædagogisk kursus” (1). 
Her beskriver Steiner de grundlæggende ideer 
bag holdningen til mennesker med behov for 
særlig støtte i livet. Steiner havde personligt 
kendskab til dette felt, fordi han selv som helt 
ung havde haft ansvar for at undervise et barn 
med tvangspræget adfærd. Han ville f.eks. kun 
spise af skraldespanden, helst kartoffelskræl-
ler o.l. former for tvang. Barnet udviklede sig 
normalt og endte med at blive læge. De unge 
mennesker startede på et hjem for handicap-
pede i Tyskland. Det var hårdt, økonomien var 
trængt, og deres ideer var ikke populære hos 
myndighederne. Steiner så selv på hvert barn 

og gav råd, og hans betroede medarbejde, læ-
gen Ita Wegmann, hjalp med til at videreføre 
det efter Steiners død. Det blev grundlaget for 
det vi i dag kalder helsepædagogik og social-
terapi. I dag er der mange hjem og skoler samt 
bo- og arbejdsfællesskaber spredt over hele 
verden. Under de vanskelige forhold under 2. 
verdenskrig flygtede en gruppe læger fra Tysk-
land til Skotland og grundlagde Camphill-be-
vægelsen.

Det er Rudolf Steiners særlige syn på, hvad 
et menneske er, der skaber denne energi og 
entusiasme. Steiner åbner blikket for at alle 
mennesker - uanset handicap eller sygdom 
- har en indre kerne eller kilde, som er sund, 
og som vil kunne udfolde sig under de rette 
forhold. Det sætter det pædagogiske arbejde 
med mennesker med handicap i et anderledes 
perspektiv, som styrker empati og engagement 
og som har fokus på udvikling. 

Der er mange andre lignende eksempler 
på at Steiners livssyn opleves som et frisk 
pust, der skaber ny energi og arbejdsglæde. 
Sammen med lægen Ita Wegmann udviklede 
Steiner i begyndelse af 1920’erne hele den me-
dicinske impuls. Sundhed og sygdom er først 
og fremmest et forhold mellem opbyggende og 
nedbrydende kræfter i mennesket. Stoffer fra 
naturen også i homøopatisk form er med til at 
skabe de rette balancer, så sygdomme derved 
forebygges og sundhed opretholdes. Det har 
givet inspiration til antroposofisk medicin og 
til flere terapiformer.  

På sammen måde henvendte en grup-
pe landmænd sig til Steiner og bad om ny 
inspiration til at udvikle dyrkningsmetoderne 
i landbruget. Ud af dette initiativ opstod de 
biodynamiske dyrkningsmetoder, hvor de vi-
tale processer understøttes med sporstoffer fra 
naturen på en særlig måde. Der stræbes efter 
et helhedssyn, hvor naturen og vækstkræfterne 
ses i et større perspektiv. Der er nu biodynami-
ske landbrug mange steder i verden. 

En ydre og en indre vej
Det var en stor kraft, der blev forløst i de mange 
mennesker, der samledes omkring Rudolf 
Steiner. Han viste en vej til et indre arbejde 
med fordybelse og meditation som samtidig 
ansporer til aktivt udadrettet arbejde. Han 
påpegede farerne ved at miste sig selv på grund 
af de mange stimuli udefra, hvis der ikke sam-
tidig sker en styrkelse af den indre kraft, så den 
enkelte kan stå fast i sig selv. Steiner gav mange 
anvisninger til regelmæssig fordybelse og medi-
tation. Det er gammelkendt visdom med styr-

kelse af viljen, kontrol af tænkningen, tolerance 
for andres mening med empati og indlevelse 
uden at miste sig selv i den anden. Det er enkle 
øvelser, som kan gennemføres af alle. 

Fordybelse og meditation
Steiner gav mange anbefalinger til medita-
tioner, både generelle og individuelle, til de 
mange som søgte hans råd. En af de tidlige ge-
nerelle meditationer er meget enkel: Det er de 
første ord i Johannesevangeliet: ”I begyndelse 
var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud”. Måske ville han have valgt et andet 
tema i dag, fordi evangelierne for mange nok 
er lidt på afstand. Det vigtige er, at der sættes 
tid af, om ikke andet så fem minutter hver dag, 
samt at man hviler i ordene og gentager dem 
rytmisk. Det rytmiske betyder noget for selve 
læringsprocessen. Sindets evne til meditation 
styrkes ved regelmæssig træning, på samme 
måde som muskler skal trænes for at være 
stærke. Det vil føre til at personen oplever sig 
hævet lidt over det dagligdags, og ser sig selv 
fra en anden position, i et metaperspektiv. 
Derved er det muligt at reflektere over, hvad 
man tænker, og der opstår nye lag i bevidst-
heden. Ved at gøre meditation til en del af ens 
tilværelse, åbner man sig for andre perspekti-
ver, der beriger sindet. Det skaber indre ro og 
kraft til at påtage sig nye opgaver i sit liv.

Åndsvidenskabelig forskning
En erfaren person kan åbne til et stort og-
meget nuanceret univers. Rudolf Steiner var 
selv et ’åbnet’ menneske, som fra barnsben 
havde en direkte kontakt til denne dimension. 
I gennem hele sit liv arbejdede Steiner på at 
formidle det, han erfarede fra det indre. Der-
ved blev denne viden tilgængeligt for andre. 
De erkendelser, der opnås gennem en fordy-
belse eller meditation er ens for alle, det indre 
univers er objektivt, og det er vigtigt at bevare 
en forskende holdning i processen. Derfor var 
det for Steiner en videnskab om en åndelig 
dimension, og han kalder det åndsvidenskab. 
Der skal stor erfaring til og meget øvelse for at 
nå et kvalificeret niveau. Med Steiner opstod 
en begrebsverden om et åndeligt univers, som 
er en støtte for andre, der ønsker at arbejde på 
denne måde.

Langsigtet udviklings perspektiv
Rudolf Steiner så alt i et langsigtet udviklings-
perspektiv. Den ene kultur går forud for den 
næste, der igen lægger grunden til de kom-
mende. Menneske og kultur er vævet sammen 

Rudolf Steiners livssyn i et 
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Steiner åbner blik

ket for at alle 

mennesker – 

uanset handicap 

eller sygdom – har 

en indre kerne eller 

kilde, som er sund, 

og som vil kunne 

udfolde sig under 

de rette forhold.

Af Lisbet Kolmos
Læge

Gennem mange år 
leder af Marjatta 

Skolehjem. Virker 
nu som projektleder 

og koordinator for 
Udviklingscenter 

Marjatta

»



6                            NR 1, 2016 7  airosK airosKNR 1, 2016

og hos Steiner er menneskets væsenskerne ak-
tiv i forskellige kulturer. Det er kontroversielt 
med en ide om reinkarnation, dog er det ikke 
så fjernt for mange i dag, som det var tidligere. 
Det er menneskehedens udvikling det drejer 
sig om, og det er vigtigt ikke at være for kon-
kret, men at se det som en opgave at bidrage 
til udviklingen i et langt perspektiv. Det bærer 
særlig den tanke i sig, at det er vigtigt at bidra-
ge til at andre kan udvikle deres potentiale, vel 
vidende at man ikke er i stand til at forstå den 
større sammenhæng og slet ikke skal dømme 
om relevansen af et andet menneskes bidrag. 
Det skaber ikke fatalisme, men tværtimod en 
ydmyg og tålmodig holdning til at se mulig-
hederne i det, som kommer én i møde som 
udfordringer.     

Forholdet til moderne videnskab 
Steiners livssyn tager afsæt i en alternativ 
videnskabsteori, som bygger på erkendelse 
af lovmæssigheder i et univers bestående af 
spirituel bevidsthed eller ånd. Det supplerer og 
kompletterer de andre videnskabelige perspek-
tiver, det erstatter dem ikke. Der er derfor ikke 
et modsætningsforhold. Særlig ikke i forhold 
til de humanvidenskabelige og samfundsvi-
denskabelige perspektiver.

Naturvidenskaben bygger på den forestil-
ling, at den menneskelige fornuft er i stand til 
at forklare alt ud fra en analyse af materien. 
Bevidsthed og hukommelse eller det åndelige 
perspektiv kan ikke rummes i et materialistisk 
verdensbillede. Nu ved alle, at bevidsthed eksi-
sterer, så det er et paradoks, det kan ikke løses. 
Når det ses i et udviklingsperspektiv, har det 
dog stor betydning, at emner som bevidsthed 
og ånd er trængt helt i baggrunden.  

Nye naturvidenskabelige perspektiver 
er på vej
Det naturvidenskabelige livssyn er under pres.
Sådan beskriver Rupert Sheldrake det i sin 
bog: ”The Science Delusion - Freeing the Spirit 
of Inquiry”, der netop er oversat til dansk 
med titlen: ”Videnskabens bedrag - frisæt 
videnskaben”. Han belyser på en elegant og let 
læselig måde, at det ikke er lykkedes i noget 
forskningsprojekt at bevise, at bevidsthed 
og hukommelse er knyttet til noget stofligt i 
hjernen. Det er ellers en naturvidenskabelig 
forforståelse, at bevidsthed er et bi-fænomen 
knyttet til noget stofligt, neuronalt i hjernen. 
Sheldrake argumenterer overbevisende, at 
bevidsthed og hukommelse snarere er et reso-
nansfænomen, et kraftfelt uden for tid og rum. 

Det ligner mere et hologram, hvor helheden er 
tilstede i hver enkelt del. Modsat et almindeligt 
fotografi. Hvis en del af det fjernes, er det væk. 
I et hologram kan hele hologrammet genop-
bygges ud fra en enkelt del. 

Her gives et eksempel fra bogen. Hjernen er 
ikke et lagringssystem, men en ’bølgeforms-
analysator’, påpeger Sheldrake. De samme 
tanker ligger til grund for spejlneuronteorien. 
Der findes ikke noget fysisk i hjernen, der kan 
forklare evnen til imitation. Dog er det helt 
indlysende at både dyr og mennesker lærer 
gennem efterligning. Sammenligner man med 
Steiners tanker, siger han, at bevidsthed og hu-
kommelse er afhængige af hjernen, men ikke 
lagret i den; hjernen fungerer som en form 
for spejl. Mennesker med et forstandshandi-
cap har en forstyrrelse i hjernens spejlende 
funktion, fremhæver Steiner. På trods af de to 
helt forskellig livssyn er der alligevel mange 
lighedspunkter. Sheldrake er ikke opmærk-
som på netop Rudolf Steiner, men mener, at 
videnskaben skal interessere sig for alterna-
tive perspektiver. Måske vil de modstridende 
synsvinkler en dag kunne mødes i en fælles 
forståelse, selvom de ’taler forskellige sprog’.   

Mindfulness bølgen
I de sidste årtier har der været en voksende 
interesse for alternative livsanskuelser. Den er 
opstået af et ønske om at fordybe og styrke det 
indre. Overalt tilbydes indføring i meditation 
og yoga. Det er en inspiration fra østlig filosofi 
og buddhistisk tradition, der i dag kaldes 
mindfulness. Det giver mulighed for en fordy-
belse af de indre kilder og skaber kontakt til et 
åndeligt univers. Når det er blevet så populært 
er det fordi, der i ethvert menneske skal være 
en naturlig balance mellem de to dimensioner, 
den ydre og den indre. I vor tid opstår denne 
balance ikke af sig selv, der skal aktivt skabes 
tid og ’plads’ til dette i dagligdagen, ellers bli-
ver den indre kraft for svag og de indtryk, der 
kommer udefra beslaglægger al energi. Det 
skaber den følelse af stress og meningsløshed, 
som plager så mange, og som kan udvikle sig 
til egentlig sygdom. 

Steiners fordybelsesmetode og det som 
kommer til udtryk i mindfulness bevægelsen 
ligner hinanden meget. Arthur Zajonc, en 
amerikansk professor og videnskabsmand, 
som samtidig er optaget af Steiner, har i årevis 
arbejdet for at udvikle en mere fordybende 
tilgang til de akademiske fag. Dette belyser 
han i  artiklen: ”Contemplative Pedagogy in 
Higher Education. Toward a More Reflective 

Academy”. Han har taget initiativ til et værk, 
som samler den eksisterende viden om fordy-
belse og mindfulness på tværs af faggrænser: 
Contemplative learning and inqiury across 
diciplines (2014). 

Mange, der arbejder med Steiners fordybel-
sesmetode har den opfattelse, at mindfulness 
tilgangen er lidt for overfladisk, den komme 
ikke i dybden. Men den er inspirerende, og 
den fanger mennesker inden for alle fagområ-
der. Det er som et nyt frisk perspektiv, der kan 
belyse alle områder og skabe et mere omfat-
tende fælleskab. 

Uddannelse og forskning - i en åben 
dialog
Det er indlysende vigtigt for en virksomhed, 
der er inspireret af Rudolf Steiners pædago-
gik at være i god dialog med pårørende, det 
omliggende samfund og med myndigheder. 
Det er lige så vigtigt at være åben over for en 
dialog omkring uddannelse og forskning. I 
krydsfeltet mellem uddannelse og forskning 
skabes de nye tanker og her er det afgørende, 
at steinerpædagogik er kendt og accepteret. 
Det er ikke tilfældet i dag, hvor steinerpæda-
gogik stort set er ukendt for de fleste. Deraf 
kan det konkluderes, at dialogen er mangel-
fuld og ikke tilstrækkelig åben.  

Alle er dog interesserede og imødekom-
mende og vil gene have større kendskab til 
steinerpædagogik. Det betyder imidlertid ikke, 
at man straks skal forklare andre alle Rudolf 
Steiners tanker, men at man er i stand til at 
kommunikere om det, som er relevant. Det 
kan jo være en begyndelse til en dybere dialog. 
Det forudsætter, at man er i øjenhøjde med 
det omgivende samfund og selv er interesseret 
i de andres tanker: Hvilke teoretiske og prakti-
ske perspektiver, som de finder er væsentlige. 
At sætte sig ind i andres tanker kræver en ret 
stor indsats, men det er udviklende og meget 
nødvendigt. 

Det samme gælder for forskningen. Steiner-
pædagogik kan kun blive rigtig anerkendt og 
beskrevet i lærebøgerne, hvis den belyses gen-
nem forskningsprojekter. Et forskningsprojekt 
vil typisk have fokus på et bestemt perspektiv. 
Som eksempel kan nævnes, at et hold forskere 
fra Roskilde Universitet har beskrevet Marjat-
tas pædagogik ud fra et sundhedsfremmende 
perspektiv. De sammen forskere er sammen 
med vores medarbejdere i gang med at beskri-
ve Marjattas pædagogik, set ud fra et jegstøt-
tende perspektiv. Endnu et forskningsprojekt 
er ved at blive sat i gang på Marjatta. Det har 

fokus på ’kreative processers betydning for 
udvikling og selvværd’. 

I løbet af få år vil det være muligt at give en 
samlet beskrivelse af hvad Rudolf Steiner-in-
spireret pædagogik står for. Det skaber iden-
titet, og det vil gøre Rudolf Steiner-inspireret 
pædagogik kendt som et relevant supplement 
til andre former for pædagogik. 

Et nyt paradigme er ved at spire frem
Værdierne i en virksomhed afspejler det livs-
syn, som ligger til grund. Steiners livssyn er et 
supplement til det almindelige livssyn, idet det 
anerkender, at der er et dybere perspektiv i alt, 
både i forhold til naturen, mennesket og klo-
den som helhed. Det er en holistisk bevidsthed 
om, at alle er dele af et større sammenhængen-
de hele, og at vi ikke alene har ansvar for os 
selv, men også for helheden.

 Alle de virksomheder, der arbejder efter in-
spiration af Rudolf Steiners tanker har et fælles 
idégrundlag. Visioner og prioriteringer er 
tilpasset de enkelte steders virkefelter, om det 
er pædagogik, helsepædagogik, biodynamisk 
jordbrug eller f.eks. medicinsk behandling, 
men idégrundlaget og livssynet er det samme.  

Hver især kan de være medvirkende til at 
give svar på mange af de store udfordringer, 
som samfundet står overfor i dag, og være 
med til at lægger brikkerne til et nyt paradig-
me om bæredygtighed i bred forstand.

I løbet af få år vil 

det være muligt 

at give en sam

let beskrivelse 

af hvad Rudolf 

Steinerinspireret 

pædagogik står 

for. Det skaber 

identitet, og det 

vil gøre Rudolf 

Steinerinspireret 

pædagogik kendt 

som et relevant 

supplement til 

andre former for 

pædagogik. 
Naturviden skaben 

bygger på den 

forestilling, at 

den menneske

lige fornuft er i 

stand til at for

klare alt ud fra en 

analyse af mate

rien. Bevidsthed 

og hukommelse 

eller det åndelige 

perspektiv kan 

ikke rummes i 

et materialistisk 

verdensbillede.

Steiner, Rudolf. (1996). Helsepædagogisk 
kursus. Jupiterforlag

Sheldrake, Rupert. (2016). Videnskabens 
bedrag - frisæt videnskaben. Lemuel Books 
Aps. Originaltitel: The Science Delusion - 
Freeing the Spirit of Inquiry”. (2012). 

Zajonc, Arthur. (2014) Contemplative 
Pedagogy in Higher Education. Toward a 
More Reflective Academy. Sony Press.

Gunnlaugson, Olen; Sarath, Edward W. et 
al. (Ed). (2014). Contemplative Learning 
and inquiry across disciplines. Sony Press.

»

»



8                            NR 1, 2016 9  airosK airosKNR 1, 2016

Uten godkjennelse og uten kapital var pioner-
gruppen overbevist om at dette skulle gå. Med 
en grunnleggende tillit til at når ideen er riktig 
og viljen sterk,  kommer pengene. Det fantes 
ingen annen sikkerhet enn denne overbevis-
ningen. Og den holdt, og har gjort det i 50 år.

Handlekraftig byråkrati
Da en av pionerene, Phyllis Jacobsen, kom til 
Sosialdepartementet i Oslo med en modell av 
den framtidige landsbyen, vekket det umid-
delbar entusiasme: «Her kommer det noen 
som har en løsning på våre problemer», utbrøt 
byråsjefen. I Vestfold fylke og i de omliggen-
de regioner var det stort behov for tilbud til 
utviklingshemmede. De forlot kontoret samme 
dag med en sjekk på kr 50.000 (tilsvarende ca 
500.000 kroner i dagens kroneverdi).

Godkjennelse for utbygging og lånegarantier 
for 50 landsbyboere ble innvilget etter kort 
tid. Den gang fantes ennå et handlekraftig 
byråkrati.

Tenn et lys 
Allerede første år ble aksjonen «Tenn et lys for 
Vidaråsen» introdusert. Russen ( avgangsklas-
sene i gymnaset) solgte bivokslys laget i lands-
byen for 5 kroner. Etter noen år ble prisen økt 
til 10 kroner. Første lysaksjon var i Oslo. Det 
ble solgt mange lys. Nok til at det neste år og 
årene som kom kunne bygges et nytt hus for 
hver lysaksjon.

Samtidig strømmet det ungdom som søkte 
alternative løsninger, til Vidaråsen, som vokste 
år for år. Og nye landsbyer ble etablert andre 
steder i landet. Kollektivtanken og idealismen 
blomstret på 1970-tallet.

Bølge av medgang
Vi var mange unge som fant mening og 
innhold i møtet med landsbyboerne (de 
utviklinghemmede) og antroposofien. Lands-
byen seilte på en bølge av medgang, selv om 
hverdagslivet i dette tette sosiale fellesskapet 
var meget krevende. Det var ofte konfliktfylt. 
Vi yngre fikk streng opplæring av noen av de 
erfarne pionerene. Og vi lot oss oppdra. Ikke 
minst i møte med menneskelige kvaliteter hos 
«usedvanlige» mennesker, som professor Nils 
Christie kalte landsbyboerne. Det ga en ny 
oppvåkning for menneskeverdet.

Landsbyboerne og kjærlighet til «saken» 
gjorde at mange holdt ut og ble forbundet med 
landsbyimpulsen for livet. Andre reiste og fant 
nye oppgaver. Flere startet nye landsbyer og 
Steinerskoler. Mange ble lærere,  eurytmister 
og bønder.  Dette var viktige utviklingsår for 
mange mennesker.

Camphills begynnelse
For å sette dette i perspektiv minner jeg om 
Camphills begynnelse i Skottland 1940. En 
gruppe flyktninger, flere av dem jøder, fikk 
reddet seg ut av Wien da krigen brøt ut. 
En ungdomsgruppe som hadde samlet seg 
omkring legen Karl König avtalte å møtes et 
sted i verden for en felles oppgave. Å etablere 
et fellesskap med funksjonshemmede barn. 
Samtidig, i januar 1940 ble den første dødsan-
stalten for å utrydde psykiatriske pasienter og 
utviklingshemmede opprettet i nazi-Tyskland. 
De meget godt organiserte T4-aksjonene drep-
te i løpet av de første krigsårene 200 000 –  
             ....300 000 mennesker. Eutanasiaksjo-
nene som ble gjennomført i «barmhjertighe-
tens tjeneste» og hemmeligholdt for pårørende 
og ytterverdenen er en bestialsk historie. 

Camphill Landsbystiftelse i 
Norge 19662016

Rigmor Skålholt
Arbejdet i Camphill i 

Norge siden 1974.
Leder af Camphill
landsbystiftelsens 
repræsentantskab.

Da en av pione rene, Phyllis Jacobsen, kom til 
Sosialdepar tementet i Oslo med en modell av 
den framtidige landsbyen, vekket det umid
delbar entusiasme: »Her kommer det noen 
som har en løsning på våre problemer«, utbrøt 
byrå sjefen.

I pinsen 2016 er det 50 år siden Vidaråsen Landsby startet. På et 

nedslitt lite gårdsbruk i Andebu i Vestfold skulle Camphillimpulsen 

slå rot på knauser og skrinn jord. Fire pionerer i 4050 årsalderen ville 

utvikle et landsbyfellesskap som passet for et mangfold av mennesker. 

»
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I  1948 kom  Menneskerettighetserklærin-
gen. Som et svar på krigens grusomheter ble 
«menneskets iboende verdighet» satt i fokus 
som en framtidsimpuls. Denne impulsen ble 
konkret i møtet med landsbyen. Landsbyboer-
ne var «diagnose-frie». Vi nyankomne så ikke 
forskjell på landsbyboere og medarbeidere. 
Gjester som kom på dagsbesøk ble ofte litt 
usikre og prøvende, og de blir det fortsatt. 

Limet i landsbyene
Det er landsbyboerne som har vært «limet» 
gjennom disse 50-årene. De er våre lærere. 
Dette erfares  på flere områder i landsbyene.
Arbeidsglede og ansvarsfølelse: Sykefravær 
er så og si fraværende. «Å leve i kjærlighet til 
sine handlinger, og å la de andre leve ut sine 
intuisjoner og å forstå deres vilje- det er det 
frie menneskets grunnsetning».(fra Frihetens 

Filosofi, Rudolf Steiner).  Det kan vi «norma-
le» tenke som frihetsideal, -  dette  gjør lands-
byboerne,  om det så er å hente melkespannet 
fra fjøset eller stryke en skjorte. 

Unik interesse for mennesker: «Hva heter 
du? Hvor mange barn har du? Har du hund?»  
I arbeidet på verkstedene er det de samar-
beidende menneskene som er i sentrum, like 
mye som produktet.

Aksept av egen skjebne: De fleste av lands-
byboerne hviler  i sin egen annerledeshet. De 
sier ja til den de er. De vet nok om sitt handi-
kap, men bærer det med verdighet. 

Tema for Camphills 50-årsfeiring er «Et 
verdig liv for alle». Dette er et tema som er 
høyst aktuelt i dagens samfunn. Landsbyene 
i sitt mangfold av folk og aktiviteter  er oaser 
av menneskelighet. De er utviklingssteder for 
menneskets iboende verdighet.
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I den situation kan terapeuter fra hver deres 
område bidrage til at skabe en bedre balance 
hos personen, f.eks. taleterapi, fysioterapi, 
bevægeterapier, kunstneriske terapier med 
maling, musik eller lignende, på samme måde 
som den antroposofiske læge kan understøtte 
det samlede arbejde ved at anbefale forskellige 
behandlinger med massageformer, (fod)bade, 
naturmedicin, forslag til særlige diæt-mæssige 
tiltag osv.

En af Helsepædagogikkens særlige styrker 
ligger altså i, at der søges en fælles oplevelse 
af hvor ensidighederne ligger hos personen og 
hvordan de kan påvirkes på de mest forskel-
ligrettede områder – pædagogisk og terapeu-
tisk / medicinsk -  sådan at der kan arbejdes 

på en målrettet, integrerende måde af såvel af 
den nyansatte pædagogvikar som den meget 
erfarne pædagog, lærer eller terapeut.

Man kunne som et eksempel tænke sig et 
menneske som har en tendens til at ”sidde 
fast” i sine tanker. Overladt til sig selv vil man 
måske være plaget af sine tvangstanker og 
virke forpint, og det vil være svært for andre 
blot at få personen til at glemme sine ”dum-
me” tanker. Man ved måske endda selv godt 
at de er dumme, men de vedbliver at dukke 
op i bevidstheden.

Hos et barn med psykisk udviklingshæm-
ning eller funktionsnedsættelse vil det være 
vanskeligt bare at bede barnet om at slippe de 
tanker der tvinger sig på – og så forvente at 

Det er almindeligt anerkendt, at sundhed kan 
forstås ikke kun som et fravær af sygdom eller 
som evnen til at undgå risikofaktorer. Det vil 
sige, at det f.eks. ikke er nok alene at arbejde 
pædagogisk motiverende med at spise den 
rigtige kost, få rigeligt motion eller undgå 
rygning.

Sundhed er i forbindelse med den helsepæ-
dagogiske metode meget mere omfattende 
og tager altid udgangspunkt i den enkelte 
person. Både i personens muligheder og be-
grænsninger, men også i personens motivati-
on og personlighed.

Man kan tydeliggøre det ved et eksempel: 
Vi kender alle mennesker som er meget udad-
vendte og ville have svært ved at trives ved at 
meget rutinepræget arbejde,  eller et arbejde 
mange regler og retningslinjer. Og vi kender 
mennesker som er mere indadvendte, og som 
ville have det svært med at skulle forholde 
sig til at møde mange mennesker hver dag, 
eller konstant skulle skifte arbejdsplads eller 
lignende.

Dette er blot to måder vi kan være på som 
mennesker. Der er mange andre måder og 
ekstremer som man kan beskrive på lignen-
de vis og som bliver omtalt i Rudolf Steiners 
Helsepædagogiske kursus.

Inden for nutidens pædagogik er det 
almindeligt at finde veje til at alle – uanset 
den måde de måtte være på som personer og 
hvilke ensidigheder de har – kan udvikle sig 
personligt og opøve evner til at kunne bidrage 
med noget værdifuldt sammen med andre.

I Helsepædagogikken er der ud over dette 
fokus også en bestræbelse mod at afbalancere 
de ensidigheder vi måtte have, som f.eks. det 

meget udadvendte eller indadvendte. Ved at 
støtte og udfordre mennesker -med mange 
forskellige midler – kan man f.eks. opleve at 
både det meget indadvendte og udadvendte 
menneske får en ny balance i sindet. Det giver 
ofte en oplevelse af frihed hos personen der 
ikke oplever sig så fanget af sine ensidigheder 
mere. En frihed, der også i det ydre kan ople-
ves som øget sundhed.

Helsepædagogikken kan således virke sund-
hedsfremmende gennem en afbalancering af 
ensidigheder hos den enkelte.

Det kræver et godt kendskab til den enkelte 
person og en intens fordybelse i hvordan per-
sonen oplever verden, hvad der motiverer og 
hvad der påvirker positivt og negativt.

Derfor er den pædagogiske konference 
også en integreret del af metoden på mange 
helsepædagogiske skoler og bosteder. Ved 
den helsepædagogiske konference samles alle 
involverede medarbejdere og søger at fordybe 
deres kendskab til personen og forny deres 
ideer og impulser til samarbejdet med perso-
nen pædagogisk, læringsmæssigt, terapeutisk 
m.m.

Den enkelte pædagogiske medarbejder, 
lærer eller terapuet har derfor ud over en 
klassisk pædagogisk dannende og udviklende 
rolle også en sundhedsfremmende rolle.

Der er dog hos mennesker med særlige 
eller stærke ensidigheder ofte brug for, at der 
også gives en særlig og målrettet indsats for 
at skabe en mere stabil ligevægt eller balance. 
Ligesom der kan være tilstande der bunder i 
en hjerneskade, et syndrom eller lignende og 
er så markante, at der er behov for en yderli-
gere indsats. 

Helsepædagogik og 
sundheds fremme

Den helsepædagogiske metode er kendt som en pædagogisk metode 

der sigter mod at støtte og udvikle mennesker med forskellige psykiske 

funktionsforstyrrelser. Men som navnet antyder, er den i udgangspunk

tet fra Rudolf Steiners side også en metode, der har for øje at fremme 

”helsen”  eller virke sundhedsfremmende, som vi ville sige i dag.

Tomas Henckel Johansen
Speciallæge i almen 

medicin.
Lægekonsulent på Marjatta 

og i Helsecenter Marjatta 
med opgaver i skoler og  

institutioner indenfor 
helse pædagogisk rådgiv

ning og behandling. 
Egen privat klinik med 
antroposofisk medicin.

www.tomasjohansen.dk
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At overvinde sig selv i hverdagen
”Der kom en soldat marcherende hen ad lan-
devejen: En, to! En, to! Han havde sit torny-
ster på ryggen og en sabel ved siden, for han 
havde været i krigen, og nu skulle han hjem. 
Så mødte han en gammel heks på landevejen; 
hun var så ækel, hendes underlæbe hang lige 
ned på brystet.”

Fyrtøjet
Den historie kender vi alle unge som gamle. 
Vi (Hertha) havde fået til opgave at spille et 
af H.C. Andersens eventyr til et stævne på 
Djursland foran 400 tilskuere fra hele Skandi-
navien og de baltiske lande. Et års forberedelse 
fik vi. Hvilket eventyr passede? Hvilket skulle 
vi vælge? I tre måneder – hver onsdag – fortal-
te vi et nyt H.C. Andersen eventyr og spillede 
det med en udklædningskasse midt på gulvet 
og med de musikinstrumenter, der nu var for 
hånden. Ti fortællinger var vi igennem, inden 
valget faldt på Fyrtøjet.

Tilskuerne, der jo kom fra andre lande, ville 
ikke forstå det danske sprog, så scenebilleder-
ne og musikken måtte være det fremtrædende 
og de enkelte roller stå skarpe i sig selv.

Vi ønskede også, at denne forestilling var 
i samarbejde med en anden institution 
(Tornsbjergaard ved Odder), som geografisk 
var inden for rækkevidde. Men vi blev også 
overvældet over, hvor stor en opgave det er at 
arbejde 50-60 mennesker sammen, med alle 
vore forskelligheder og udfordringer. Der blev 
dannet grupper omkring: instruktion, musik, 
kostumer, kulisser, lys m.m. 

Der blev kørt mange kilometer mellem de to 
institutioner. Samarbejdets kunst blev udfor-
dret på den fornemste måde.

I ukendt land
Alle bevægede vi os ind i ukendt land. Én 
udfordring lå i at skulle arbejde sammen to 
institutioner med alle vore forskelligheder. En 
anden udfordring lå i, at vi måtte optræde på 
Djursland i en håndboldhal (Fuglsøcentret), 
hvor der ikke var scene, lys eller noget andet, 
og hvordan kunne vi øve os og arbejde med 
et stykke på vor lille teaterscene for siden 

at skulle omsætte det til opførelsen i en stor 
håndboldhal? Tornsbjerggaard havde netop 
bygget en stor lade med betongulv, hvor vi 
kunne prøve den rette scenestørrelse osv., osv.,  
masser af udfordringer. Men mange øvetimer 
senere spillede vi et pragtfuldt ”Fyrtøjet” foran 
400 mennesker, som vi er sikre på, også H.C. 
Andersen ville have jublet over. Glæden over 
at spille var så stor, at vi besluttede at leje en 
rigtig teatersal med scene, lys, mikrofoner og 
det hele, så endnu flere kunne se det. Så igen 
hjem og øve. Igen nye udfordrende opgaver, 
når 50 – 60 mennesker må finde en fælles for-
ståelse af opgaven. Klarer vi dette? Kan vi det? 
Kommer der tilskuere nok? Hvad med øko-
nomien? Igen ikke noget sikkerhedsnet. Men 
det lykkedes. En fin forestilling i Skanderborg 
Kulturhus. Men vi lykkedes også i samar-
bejdets kunst de to institutioner tilsammen. 
Videre er der ud af dette opstået samarbejde 
på andre områder mellem de to institutioner 
til fælles gavn.

At overvinde sig selv
Det at overvinde sig selv er en af livets store 
udfordringer. Skuespil og drama kan være 
et fantastisk sted at øve dette, især når man 
som menneske har brug for daglig, livslang 
omsorg, og så alligevel en gang imellem at 
bryde igennem. Overvinde sig selv ved at kaste 
sig ind i en rolle i et samspil med 20 –30 andre 
medspillere.

Et af ugens højdepunkter
I 20 år har der i Herthas bofællesskab hver 
onsdag været gennemført 2 timer drama for 
mellem 15-20 udviklingshæmmede med et par 
af deres pædagoger omkring sig. Det er et af 
ugens kærkomne højdepunkter, når vi samles 
i salen, omhyllet af sang, musik og drama for 
at udfordre hinanden på alle måder. I de 20 år 
har vi lavet omkring 70 – 80 opførelser af for-
skellige spil, alt fra hjemmelavede opsætninger 
over H. C. Andersen til Mozarts Tryllefløjten. 
Opførelserne har vi i vores egen sal, i den loka-
le kirke, eller ind imellem rejst ud og optrådt 
med det.

Når vi begynder vore spil, har vi ikke en færdig 
plan. Vi må til stadighed afstemme det med os 
selv og de muligheder, der er. Nogle får hoved-

barnet fremover er ”sundt”. Her vil man ud fra 
en helsepædagogisk forståelse i stedet forsøge 
at favne alle barnets hverdagsaktiviteter:

Måske vil man f.eks. finde, at det kan være 
en hjælp at tilrettelægge den pædagogiske 
hverdag sådan, at barnet udfordres med af-
vekslende aktiviteter dagen lang på en rytmisk 
måde, sådan at det vinder en tryghed ved 
hvad der skal ske og gennem en gradvis stress 
reduktion bedre kan ”give slip” … også i tan-
kerne. Man kan måske i undervisningen lægge 
vægt på en form der taler mere til barnets 
indre oplevelse end til dets hukommelse. Man 
vil kunne søge med humor at barnet gennem 
latter ”giver slip” gerne flere gange i løbet af 
undervisningen og måske tillige kunne lade 
det ”lide” med hovedpersonen i en fortælling. 
Ved at appellere til de store følelser kan man 
i små glimt glemme dét, som hovedet ellers 
hele tiden husker på… Og når man skal male, 
vil man give barnet et vådt akvarelpapir som 
gør, at malingen man bruger har sit eget liv og 
flyder ud, så man også der kan oplevet at man 
må ”give slip” på formtrangen og leve med i 
hvad der sker på papiret lige for øjnene af en 
under arbejdet. I musikken vil man arbejde 
med temposkift og sørge for, at netop som bar-
net er ved at ”sidde fast” i en rytme, så skifter 
musikken rytme og barnet må følge med.

I hverdagen vil man måske have aftalt, at 
barnets opgave ved morgenbordet er at dele 
kopperne ud og vil måske sørge for at barnet 

kan hjælpe den der øser morgengrøden op 
med at lede tallerknerne videre til alle andre 
børn. På dagens vandretur vil man måske sæt-
te en drage op eller have aftalt hvad man skal 
ud og lede efter, så barnet bliver opildnet til at 
lede efter vintergækker, lytte til fuglestemmer 
e.l., og afledes fra sin egen indre tanke-auto-
matik.

Dertil vil man kunne bruge en masse bevæ-
gelse og motorisk leg som gør barnet smidigt 
kropsligt og giver det en glæde ved at bruge 
kroppen sammen med andre. Og man kan 
måske i perioder øge evnen til at give slip på 
tankerne i forskellige terapier, eller tilmed med 
særlige elementer i kosten eller naturpræpara-
ter arbejde i samme retning.

Sådan kan man på en stille måde, dag for 
dag, øve barnet i at det kan ”give slip” uden at 
det medfører noget ubehageligt eller farligt for 
barnet … dag for dag ligesom trylle den sund-
hed ind i kroppen og sjælen, at tanker er noget 
der skal kunne bevæge sig rundt og dermed 
bliver vores tjenere, men ikke må fange os som 
trælle og binde os fast. 

Selvom mange af de nævnte aktiviteter kan 
være de samme for et barn med modsatte 
symptomer – måske et hyperaktivt barn eller 
et barn som næsten intet kan huske og har 
svært ved at ”tage sig samme” – så vil der 
alligevel være forskelle. Dels andre indlærings-
måder der er møntet på ”det hyperaktive barn” 
i almindelighed, men også helt individuelt 
planlagte og tilrettede tiltag som passer netop 
til dette barn.

På den måde kan pædagogikken gennem 
opvæksten bidrage til, at man lever sit bar-
neliv hen imod en større grad af sundhed og 
frihed og åbner sig mere og mere for andre og 
omverdenen i tiltagende tryghed over at man 
kan noget og kan ”styre” sig selv lidt mere som 
månederne går. Så bliver man mere og mere 
sat fri af sine begrænsninger og man fremmer 
muligheden for at leve i en mere sund balance 
både i krop og sjæl. 

Sådan en helsebringende eller sundheds-
fremmende pædagogik er et ideal som ofte 
brydes med hverdagens muligheder og de 
begrænsninger som de voksne omkring barnet 
naturligvis har. Men det er samtidig et ideal 
som på en gennemskuelig og håndterbar måde 
kan give de voksne inspiration og fornemmel-
se for, hvordan det enkelte barn, i den enkelte 
situation, bedst kan støttes på sin individuelle 
udviklingsvej mod livsbalance og sundhed.

Man kan måske 

i undervisningen 

lægge vægt på 

en form der taler 

mere til barnets 

indre oplevelse 

end til dets 

hukommelse.

»
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Vores opgave
Som pædagogiske omsorgsmedarbejdere må 
vi se på hele mennesket med alle dets behov 
og muligheder. Ikke kun ud fra de juridiske og 
økonomiske fordringer, der i dag er domi-
nerende. Men se på, hvordan vi kan give den 
bedste tryghed og sundhed. Hvordan vi er 
medskabende omkring et godt socialt liv og 
hvordan man kan støtte det enkelte menneske, 
som det bevæger sig  igennem sine livsaldre.

Sagt på en anden måde har vi brug for: 
Tryghed i hverdagen, god næring og bevægel-

se for vor fysiske krop. Vi har brug for gennem 
social kunstnerisk aktivitet at få stimuleret og 
udfordret alle vore følelesmæssige sanser samt 
muligheden for at udvikle individuelle behov 
hos den enkelte.

Så vil man, efter mange års virke, se og opleve 
ganske konkret, at sundhed i det fysiske, bevæ-
gelighed i det sjælelige og respekt for individet 
er en vej til sundhed i hverdagen.

roller, nogle laver kulisser, nogle sidder i orke-
ster, nogle synger i kor. Efterhånden som et spil 
skrider frem og nærmer sig premieren, mærker 
man, at alle yder deres yderste. Når man så si-
den står badet i projektørlys foran en tætpakket 
sal med et forventningsfyldt publikum, høster 
man for alle de gode anstrengelser, man har 
været i gennem. 

Alle kan lave drama
Alle kan lave drama og alle kan være med. Det 
er udgangspunktet. Men for alle kræver det en 
smule mod at gå i gang. Man behøver ikke at 
være uddannet på teaterskolen eller musikkon-
servatoriet. Man kan bare gå i gang med sange, 
taleøvelser, musik, bevægelseslege m.m. Finde 
ud af det sammen, bare være åben og modig! 
Forberedelse og gentagelse en gang om ugen, 
og man vil opdage, at man sammen bærer hin-
anden og vokser med opgaven. Ja, alle har det i 
sig, de skal bare kalde det frem, og som interes-
sen stiger kan man tage kurser og blive inspire-
ret af andre. På kort tid kan drama blive en del 
af hverdagen. Ikke som pligt, men et tidspunkt 
på ugen, hvor der er plads til alvor og grin i en 
stadig vekslen.

Drama i hverdagen
Normalt er alt i en institution eller det sted, 
hvor 20 – 30 mennesker arbejder sammen i en 
omsorgs opgave, lagt ind i faste skemaer, i bud-
getter og i klare, forudsigelige rammer, hvilket 
også er en forudsætning for trygheden og det at 
kunne klare hverdagens gøremål.

Når man arbejder med skuespil og scenekunst 
eller anden kunst, er det helt andre regler, der 
gælder. Hver proces er ny og uforudsigelig. Det 
er nyt land, vi betræder. Vi ved måske, hvor vi 
vil hen, men -hvordan? Alle er vi sammen i det 
ukendte. Nyt skuespil, nye roller, tekster der 
skal læres, scenografi, musik, sang. Alt skal fin-
de sin form. Vi må være trygge ved hinanden. 
Gå hånd i hånd uanset, hvilken rolle eller funk-
tion vi udfører. Alt i os bliver sat i bevægelse. Vi 
må bevæge os på den rette måde. Stille os ind i 
forhold til de andre medspillere på scenen. Der 
skal læres tekster udenad, hele mennesket bli-
ver udfordret både fysisk, sjæleligt og åndeligt. 
Hele mennesket kommer i bevægelse og det al-
tid i et frivilligt og tillidsfuldt samspil med om-
givelserne. En inklusionsøvelse af de helt sto-
re, en måde at udvikle sociale færdigheder på, 
som man kan få glæde af i hverdagens omgang 
med andre mennesker og særlig med de med-
beboere og medarbejdere, der er en stor del af 

ens hverdag. Der er ingen tvivl om, at menne-
skemødet er vor tids store udfordring, om man 
er hæmmet eller ej, og intet udvikler gode fær-
digheder som kunstnerisk arbejde, drama og 
skuespil med alle dets udtryksformer som sang, 
taleøvelser, bevægelse, skyggeteater m.m.

Således bliver til stadighed gentagent kunstne-
risk virke en brobygger til egen udvikling og 
pleje af sociale evner. Dette gælder ikke kun 
for vore medborgere, der har brug for omsorg, 
men lige så meget for de, der står omkring dem. 
Vi er så heldige i Hertha, at vi har en stor nabo-
kreds, der gerne deltager i korarbejde eller tager 
en rolle alt efter evner og muligheder. En fan-
tastisk gave. Det skaber en social dynamik og 
forståelse mellem mennesker og giver en uvur-
derlig støtte i hverdagslivet. I det kunstneriske 
arbejde har vi mulighed for at blive menneske 
mellem mennesker. I dette arbejde oplever man 
ligeværdighed, når man f.eks. står med hver sin 
rolle og skal spille sammen. Den såkaldt hæm-
mede kan måske sin rolle efter at have hørt den 
3 gange – vel at mærke uden at kunne læse – 
mens jeg måske stadig ikke kan den efter 10. 
gang øvning, til stor morskab for alle.

Hvert spil giver en fantastisk fornemmelse, når 
spillet er færdigt. Publikum har klappet, og man 
mærker, at alle har ydet det bedste. Vi har løftet 
hinanden. Vi har gjort noget. Været på en rejse, 
vi kun kan gøre ved fælles hjælp. Hvert spil gør 
en til et nyt menneske. Ja, at skulle leve sig ind 
i en rolle som gammel gnier eller en ulykkelig 
pige, som prins eller en ond troldmand, sætter 
alle følelser i spil og udfordrer hele vort sjæleliv.

Kunstnerisk virke kan spare handle-
plansmøder og konfliktløsningsindsat-
ser
Der kan spares mange handleplansmøder og 
konfliktløsningsmetoder, hvis vi kontinuerligt 
arbejder med kunstnerisk virke. Det er en vej 
til at økonomisere med de omsorgsre ssourcer, 
der er stillet os til rådighed. Ja, vi må måske fin-
de Fyrtøjets soldat i os selv. Ikke at vi skal hugge 
hovedet af heksen, men at vi må afhugge nogle 
af de rutiner og vaner, som en hverdag er fyldt 
af, og skabe en eller anden form for fornyende 
kunstnerisk aktivitet, der bryder hverdagsruti-
nerne og skaber liv og bevægelighed til gavn for 
alle.

Fyrtøjet 29. 9. 2015
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en filosofisk praksis, som er drevet af en sokra-
tisk undren, der trænger igennem vanens slør 
og giver plads til bl.a. ”mærkelige” og ”skæve” 
spørgsmål.

Pædagogen som den ”eventyrlystne” 
rejsende
Målet for den engagerede pædagog er ikke 
nødvendigvis at beherske den pædagogiske 
praksis, men at vokse i, og med den. Det er 
netop denne ontologiske ydmyghed, der bl.a. 
kendetegner den ”eventyrlystne” rejsende, som 
under sin rejse både undres og fascineres. 

I mødet med praksis er det pædagogens 
selvforhold, såvel som hans/hendes forhold til 
feltet, der bliver sat på prøve. Den vekselvirk-
ning, der finder sted mellem pædagogens ka-
rakter og institutionens kultur, bliver afgøren-
de for hans/hendes dannelsesproces. Vigtigt 
i denne sammenhæng er, at der skabes plads 
til den legende kreative og samtidig engage-
rede pædagog, der er motiveret af lysten til 
erkendelse (F. T. Hansen 2008). Samtidig må 
praksis, med brugerens behov i sigte, udvise 
en bevægelighed og dynamik, som modvægt 
til de institutionaliserings- og praksisforkalk-
ningstendenser, som sniger sig ind og påvirker 
den pædagogiske hverdag.

For at være med til at skabe den sunde 
pædagogiske relation, kan pædagogen ikke 
nøjes med at trække på sin faglighed. Han/
hun bliver nødt til at sætte sin personlighed og 
sig selv på spil. Det betyder, at vedkommende, 
samtidig med at kunne være i stand til at skabe 
afstand til sin praksis for at kunne genopdage 
den, også træder ud af sig selv og fremmedgør 
sig selv, for at genfinde sig selv. Den form for 
selvoverskridelse er en del af pædagogens selv-
refleksionsproces. Ligesom praksis skal være 
opmærksom på de dårlige vaner og rutiner, så 
skal pædagogen være åben for at tage et even-
tuelt opgør med de ”uhensigtsmæssige” værdi-
er, som hidtil har været medkonstituerende for 
hans/hendes karakter og personlighed. I socia-
liteten bliver den enkeltes værdier testet og evt. 
justeret. Det er den form for autenticitet, som 
er dialogisk funderet og ikke udelukkende 
subjektiv (patologisk), som den pædagogiske 
praksis i bund og grund efterlyser. 

Som den ”eventyrlystne” og undrende rej-
sende må pædagogen genopdage praksisland-
skabet ved at udvikle sit blik for det uvante og 
de uudforskede aspekter, der ofte overdøves af 
stivnede rutiner og vaner.

Pædagogisk profession som en 
dannelsesrejse
Pædagogisk profession handler også om den 
dannelsesrejse, som pædagogen fortager. 
Ligesom hovedpersonen i f. eks. Sommerset 
Maughams dannelsesroman: Livets lænker, må 
pædagogen indstille sig på, at professionen er 
en udviklingsvej, hvor pædagogiske udfordrin-
ger ikke altid kan løses, og hvor forventninger 
til en selv og sine omgivelser hellere ikke altid 
kan indfries. Og ligesom i dannelsesromaner 
finder netop læring sted på baggrund af brudte 
forventninger. 

Når vi indhylles i anonyme rutiner, bliver 
der mindre rum til selvudvikling og den 
nødvendige refleksive bevidsthed. Pædagogen 
bliver ”skånet” for at skulle tage stilling. Og 
det er netop det, som det pædagogiske øjeblik, 
som ofte er en uforudsigelig begivenhed, 
opfordrer os til: At anskue ethvert møde med 
brugeren som et nyt møde, der inviterer os til 
et nyt pædagogisk blik, fri for overhængende 
vanetænkning og ufleksible grundantagelser. 
Hvorvidt det lykkes pædagogen at skabe et frit 
rum, hvor brugeren, i første omgang, kan være 
sig selv, afhænger i høj grad af vedkommen-
des evne til at opretholde en ydmyghed og en 
undrende tilgang til sin praksis.  Ydmyghed og 
undren er rygraden i den pædagogiske pro-
fession. I fraværet heraf ophører pædagogens 
professionalitet.  

Afslutningsvis
Som den ”eventyrlystne” rejsende må pæda-
gogen gøre sig klart, at erfaring i den pædago-
giske praksis ikke altid lader sig iscenesætte. 
Man bliver konfronteret med erfaringer. Et 
pædagogisk øjeblik er i sig selv det læringsu-
nivers, som pædagogen kan lade sig inspirere 
af. Det forudsætter dog, at vedkommende får 
øje på det, og med forundring og ydmyghed 
tager imod det. Først da bliver kimen lagt til 
udvikling af den moralske kapacitet, som den 
pædagogiske virksomhed er båret af.
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Den pædagogiske praksis kan ses som et ”van-
dringslandskab”, med sine lige stier, uoverkom-
melige og blinde veje, samt ubetrådte områder.  
Pædagogen er den rejsende, der ihærdigt for-
søger ikke at miste orienteringen på vej mod en 
udpeget destination. Et ufravigeligt fokus på en 
hastig ankomst til målet kan være bevæggrun-
den for at pædagogen vælger den lige, hurtige 
og sikre vej. Mit ærende er således at påpege 
netop dét som pædagogen, denne rejsende, går 
glip af, ved udelukkende at fokusere på målet, 
og ikke også på rejsen til målet.

Forankres pædagogisk virksomhed i en 
mål-middel-tænkning, risikerer vi at miste 
blikket for det ”uvante” og det ”overrasken-
de” som sker i mødet mellem pædagogen og 
brugeren. En hændelse eller som F. T. Hansen 
kalder det: ”et mellemværende der har en 
værdi i sig selv”. Det er netop denne levede er-
faring, de mødeøjeblikke, der er omdrejnings-
punktet i det pædagogiske arbejde. At udvikle 
opmærksomhed og årvågenhed på situationen 
her og nu, må være målet for den pædagogi-
ske profession. I den forbindelse gør følgende 
betragtninger sig gældende:
•  Pædagogisk praksis som ”vandringsland-

skab”
•  Pædagogen som den ”eventyrlystne” rejsende
•  Pædagogisk profession som en dannelses-

rejse

Pædagogisk praksis som ”vandrings-
landskab”
Praksisvirkelighed er ofte uforudselig, for-
anderlig og lader sig ikke altid reducere til et 
struktureret og standardiseret koncept.  Man 
står i praksis og bliver berørt af den. En plud-
selig opdagelse af en brugers skjulte potentiale 
kan ikke forud planlægges. Det kan kun erfa-
res gennem den enkeltes subjektive og aktive 
deltagelse i forløbet omkring brugeren. Denne 
nye erfaring tvinger os til at opgive vores hid-
tidige fasttømrede forforståelser og antagelser 
og dermed åbne døren for en ny orientering, 
hvis vel at mærke den enkelte er indstillet på at 
ændre sig. Det er denne dobbelthed som ende-
lig karakteriserer ”erfaring”: tidligere erfaring 
kan virke fikserende og begrænsende, mens vi 

gennem ny erfaring, tvinges til at ændre vores 
opfattelse og handle anderledes.

Her er der tale om en undrende ”naivitet”, 
som kan være med til at trænge igennem 
vanens til tider uigennemtrængelige slør. Det 
slør, der forhindrer os i at få øje på det pæda-
gogiske øjeblik og det læringspotentiale, som 
det indeholder. 

I den pædagogiske hverdags ”vandringsland-
skab” bør man lægge mærke til de pædagogiske 
øjeblikke, der ofte dukker op for så at forsvinde 
ubemærket igen: som når en bruger insisterer 
på at kommunikere noget, men bliver affejet 
fordi tiden ikke tillader det i en stram dags-
struktur. Disse øjeblikke er de ubetrådte stier og 
områder, som bør fange vores nysgerrighed og 
vække vores interesse. Den pædagogiske prak-
sis har mennesker som genstandsfelt, så når 
hjælpestrategier skal iværksættes, så handler det 
ikke om at brugeren og hans/hendes proble-
mer først må ændres til et format, som passer 
sammen med institutionens problemkategorier, 
regler og rutiner. Det kræver i stedet, at det 
pædagogiske personale tager udgangspunkt i de 
problemstillinger, der måtte opstå i mødeøje-
blikket og indrette deres strategier herefter. Det 
forudsætter, at praksis netop bliver levende og 
ikke forfalder i meningsløse vaner og struktu-
rer, der befordrer mekaniske handlinger eller 
fungerer som det den tyske filosof F. Nietzsche 
kalder ”den tyranniske kraft”, der undertrykker 
kreativitet og innovative ideer. 

Ikke alle vaner har en negativ virkning på 
den pædagogiske praksis. Jævnfør Hegel 1 , så 
kan gode vaner også virke befriende, og først 
når de stivner og bliver et mål i sig selv, er 
det nødvendigt at justere eller endog revidere 
dem. 

Den pædagogiske praksis handler således 
om at skabe et undringsfællesskab. Dette sker 
først, når et alternativt ”spørge-rum” bliver 
skabt. Et rum der gør op med de typer spørgs-
mål, hvis formål blot er at fastholde instituti-
onaliserede fortællinger, der ikke tåle at blive 
udfordret 
For at forhindre at den pædagogiske kultur 
stivner i sædvaner, og at handlinger forsvinder 
i selvfølgeligheder, er der behov for at udvikle 
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 1  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) er tysk filosof og medbegrunder af den tyske idealisme
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det i højere grad sammen med andre, f.eks. 
ved korsang.

Denne fysiske effekt danner grundlag for 
sund  sjæleaktivitet/psykisk pleje og velbe-
findende, ja, også for et mentalt eller spiritu-
elt forbindelses-element. Vi ser her et klart 
sundhedsfremmende område, om hvilket man 
kunne fristes til at sige, at det udelukkende bør 
varetages af en sang-/musikpædagog.   Men 
sådan er det ikke!   Enhver, der med glæde 
og interesse for beboerens udvikling og som 
nu véd om emnet, kan bidrage med lidt eller 
megen sang til/med og for beboeren i mange 
dagligdags situationer og øjeblikkelig opleve 
en virkning. Det kommer ikke an på egen 
kunnen i det sanglige, men den pædagogiske 
velvilje og et mod til nye tiltag. 

Så syng endelig!
Dertil kommer så den egentlige faglige under-
visning/terapi med det øvende perspektiv, som 
må baseres på faglige kompetencer/kvalifika-
tioner og som kan inspirere dels det alment 
helsepædagogiske arbejde i institutionen og 
dels den enkelte medarbejder til egen-aktivi-
tet. Det er et vigtigt helsepædagogisk element, 
som antroposofien i særdeleshed kan berige og 
udvikle.

Følgende skildring beskriver den menneskeli-
ge forbindelse med musikken og sangen som 
livsnødvendighed og giver tankestof til i dag, 
hvor vi mere og mere lader medierne overtage 
udøvelsen af denne kunstart for os.

Da Lisa (af diskretionshensyn er alle navne 
ændret) træder ind i lokalet, ledsaget af en 
støttende og venligt talende pædagog, skriger, 
råber og græder hun, mens hun gestikulerer 
voldsomt og skælder ud over, at skulle til 
sang-/musiktime, når hun nu allerhelst ”vil 
være hos far!” 

Hun er en næsten voksen kvinde, hvis kraft 
og energi er stor.

De øvrige beboere fra gruppen sidder og 
venter på ro og samling.

Mens jeg nærmede mig hende med smil 
og kærligt talende til hende, forventede jeg 
ingen forandring.   Sådan blev det også i før-
ste omgang, men så faldt det mig ind at sige: 
”Véd du hvad? Hvis vi to nu stiller os hen til 
vinduet, så kan vi næsten se op til, hvor din 
far bor ( ca.100 km mod nord!), og så kan vi 
jo prøve at synge til ham og for ham.  Jeg tror, 
han bliver rigtig glad.”

Som sagt, så gjort.  Med lette skridt lod Lisa 
sig føre hen til vinduet, hun begyndte at smile 
undervejs og tale om, at ”nu synger jeg for 
dig, far”  Og så forandrede stemmens klang 
sig, ingen gråd, vrede o.lign., hvorefter hun 
sang! Med en fin, - ja, sart stemme sang hun 
til sin far. Tonerne var rene, klangen varm og 
nærværende.  Lisa var ”landet” og kunne nu 
deltage på lige fod med de øvrige, og der var ro 
til det fælles arbejde med sangen og musikken.

På et andet sted en anden gang sidder Susan-
ne dybt sunket ind i sig selv og bare græder. 
Hun kan ikke trøstes, vil og kan ikke udtrykke 
grunden til fortvivlelsen. Måske er der ingen 
ydre grund, som vi pædagoger/lærere umid-
delbart har tilgang til.

Mit besøg i lokalet var ikke planlagt, men 
jeg satte mig roligt hen hos hende og begyndte 
at synge ganske stille. Det var en for Susan-
ne kendt sang . I samme øjeblik tonen lød, 
bemærkede vi en bevægelse i den krummede 
ryg ( hun lå med overkroppen hen ad bor-
det), et udtryk for opmærksomhed, tøvende 
lytten, og kort efter var gråden således bragt til 
ophør. Hun rettede sig op, så på mig, vågnede 

til nærvær og smilede. Så begyndte hun med 
sine mørke ”brummetoner” at synge med, 
mens hun og jeg greb om hinandens hænder.  
Tonerne rettede sig så at sige også op og tiltog i 
styrke,  blev også lysere.  Gråden, fortvivlelsen 
var borte. Ord og verbal trøst unødvendig.
Sangen klarede det!

Naturligvis betyder personlige relationer til 
beboerne en del i disse beskrevne situationer, 
ligesom et vist fagligt standpunkt og indsigt er 
nødvendig. Men vi mennesker kan ikke lade 
være med at lytte når der lyder sang, hvilket 
i særlig grad gør sig gældende hos børn og  
udviklingshæmmede.

Hvad er det sangen kan? Hvad gør den ved 
os i en sådan situation og i andre?

Først og fremmest må vi erkende, at vi men-
nesker ikke er i stand til at synge, sætte tonen 
rigtig fri, når vi græder, er vrede eller pressede. 
Dette er en vigtig kendsgerning!  Når ånde-
drættet, som er sangens fundament, er roligt 
eller i det mindste ret harmonisk, kan vi altså 
synge, sætte tonen fri, og gennem selve det at 
synge oplever vi at blive del af en slags socialt 
fællesskab, dels med hinanden i dialogisk 
virksomhed – give/modtage -  og dels med 
musikkens berigende og fordybende element.  
Gennem denne musikalsk, kunstneriske akti-
vitet støder det måske allervigtigste til, nemlig 
dét sjælelige løft, som glæde er. 

Enkelt udtrykt: Vi kan synge os til harmoni, 
glæde, fællesskab og erkendelse af musikkens 
væsen i sammenhæng med menneskets væsen.

I de seneste årtier er der udgivet mængder af 
forskningsmateriale om musikkens og sangens 
betydning for mennesket. Bl.a. er der evidens 
baseret viden om sænkning af blodtrykket 
gennem sang, åndedræts-og hjertefrekvensen 
kan sænkes, centralnervesystemet lades op og 
der skabes afspænding samt der øges styrke i 
væv og muskulatur. Alt sammen gennem sang. 
Vi har måske selv erfaret en bekræftelse herpå, 
ved at mærke hvordan der kommer en god 
varme tilstede i kroppen og at vi får nye kræf-
ter, mere energi og livsglæde ved at synge – og 

Jette Rymer
Uddannet musikleder
Arbejder med semina
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I 1962 indsattes der en ny abbed i et fransk Be-
nediktinerkloster. Siden 1200-tallet havde livet 
dér bestået af nøjsom kost, lidt søvn, hårdt 
arbejde og ikke mindst sang af tidebønner á 
10-20 min. varighed 8-9 gange i døgnet.  Den 
nye abbed sløjfede straks – i effektiviseringens 
navn- disse tidebønner. Efter nogle måneder 
indtrådte forskellige sygdomssymptomer hos 
en del af munkene: Træthed, slaphed, depres-
sion, appetitløshed. De mindste opgaver syntes 
uoverkommelige. Sygdommen bredte sig. Spe-
cialister blev hidkaldt for at stille diagnosen. 
Man forsøgte bl.a. med regulering af kosten til 
en mere kødholdig ernæring eller div. diæter, 
men tilstanden forværredes. Der blev også 
foreskrevet mere hvile og søvn. Nytteløst.

I 1967 kontaktede man så Dr. Alfred 
Tomatis (f.1920), en kendt, fransk øre-næ-
se-halsspecialist, hvis forskerholdning førte 
ham til konklusioner i strid med meget af 
det etablerede i tiden. Han udarbejdede sin 
metode på studier indenfor audiologi, fonologi 
og psykologi og opdagede bl.a., at en forbedret 
lytten giver bedret stemmefunktion. Og efter 
et arbejde med operasangere kom han til den 
opsigtsvækkende konklusion, at stemmen kan 
kun udtrykke det øret hører. (”Tomatis-effek-
ten”) Hans forskning førte – kort fortalt - frem 
til opdagelse af væsentlige sammenhænge 
mellem hørelse-frekvenser og den menneske-
lige psyke.

Da Tomatis ankom til klosteret, indledte han 
et samtaleforløb med hver enkelt munk, indtil 
et helhedsbillede stod ham klart: Udeblivel-
sen af toner, musik, deres sang af tidebønner, 
som var den eneste musik i munkenes liv, var 
årsagen! Munkene, der sad sammensunkne i 
deres celler, manglede ”den elektromagnetiske 
opladning af hjerne- og nervesystem, altså 
frekvensernæring, via det indre øre.”  Han 

foreskrev derfor genindførelse af tidebønner 
og i løbet af få uger  kom alle munkene sig.

Vi mærker sikkert alle, hvordan vi må ”tage os 
lidt sammen”, når vi skal til at synge. Det kan 
virke blotlæggende og for nogle grænseover-
skridende, men vi bemærker så, at alle oven-
nævnte fysiske og psykiske faktorer optræder, 
når og mens vi synger en tid: Vi bliver varme, 
livfulde, nærværende og godt tilpas eller lige-
frem glade! Derfor kan vi måske tillade os at 
sige: Syng for livet!

I et kendt syngespil, med tekst af Mogens 
Dam, lyder det:
Sangen har vinger,
Langt den os bringer.
Sangen er hele min adel, min id.
Sangen forynger…..

Musikkens og sangens områder adskiller sig 
en anelse fra hinanden, idet instrumenternes 
klang og væsen har betydning for musikkens 
virkning, mens sangen umiddelbart er iboende 
i os. Derfor vil jeg blot nævne til sidst, at selve 
musikkens tilstedeværelse og fordybelse i den 
er det vigtige, at vi forbinder os med et enga-
gement i den levende, akustiske tone og lader 
dét være afgørende i det pædagogiske arbejde. 
”Projektgruppen” bestående af repræsentanter 
fra Norge, Sverige og Danmark er i årenes løb 
blevet en tæt sammentømret Nordisk arbejds-
gruppe, hvor de fleste har været med fra be-
gyndelsen. Forskellige former for kompetence, 
hvad angår organisering, implementering og 
finansiering af et projekt af denne størrelse er 
blevet fremarbejdet og der er opstået et bredt 
netværk blandt brugere og medarbejdere. 

Pædagog-
uddannelse 
på deltid 

• Du vil opleve et læringsmiljø, hvor både det faglige, det kunstneriske og læringen i  
   praktikken er i fokus 
• Du får indblik i et spirituelt forankret menneskebillede og inspiration til din personlige    
   udvikling.
•  Hvis du er pædagogmedhjælper eller omsorgsmedhjælper, kan du fortsætte på din  

nuværende arbejdsplads under uddannelsen.

Læs videre her: www.uddannelsemarjatta.dk
Du er velkommen til at kontakte os eller aftale et besøg.

UDDANNELSESCENTER

Strandvejen 11, DK 4733 Tappernøje
Tlf. +45 55 96 04 63 eller +45 55 96 72 93
E-mail: uddannelse@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk
 

Uddannelsescenter Marjatta 

tilbyder en 4-årig pædagog-

uddannelse, hvor 8 uge-

blokke med undervisning 

veksler med praktik resten af 

året. Undervisningen bygger 

på Rudolf Stei ners pædago-

giske ideer og rummer både 

det almene og specialpæda-

gogiske felt. Vi begynder nye 

hold i september.

Yderligere oplysninger: Mostafa Yamil, 
5596 0468, mya@marjatta.dk

Marjatta General Nyhedsinfo.indd   1 16/04/16   06.00
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H.C. Andersen og hans fantastiske verden blev 
det grundlæggende i de kunstneriske udfoldel-
ser. At vare ”anderledes” men forvandle dette 
til en glimrende kvalitet, som f eks. i beretnin-
gen om ”Fyrtøjet” blev motivet i festivalen. 
Torben Olesen, skribent og teaterforfatter, blev 
spurgt om han kunde finde frem disse motiver 
af ”anderledeshed og forvandling” i H.C. An-
dersens eventyr.  Tre eventyr blev valgt for at 
belyse dette: Klodshans, Svinedrengen og Den 
grimme ælling. Til Torben Olesens tekster 
blev det så komponeret musik af Jette Rymer, 
musikterapeut og inspirerende korleder. 

Fuglsøcentret havde ca. 300 sengepladser, så 
vores plan og budget var baseret på højest 300 
deltagere. Der viste sig dog tidligt at være en 

meget stort interesse for KIK-festivalen, så 
sommerhuse rundt omkring på Djursland blev 
hurtigt booket op. Centret kunne nemlig tage 
mod flere spisende gæster end overnatninger, 
så alle som ønskede det fik mulighed for at 
deltage. 

Så kom da endelig uge 26 efter den lange 
forberedelse. Allerede om søndagen kom det 
deltagere både fra inspirationsgruppen og 
andre som havde valgt at komme tidligere og 
alle hænder var hjerteligt velkomne. I løbet af 
mandagen strømmede masser af mennesker 
ind fra nær og fjern, så da indlednings akkor-
den fra den sang, som vi forlod Norge med 
2013, ”Spring mod Livet” blev slået an, var det 
mange forventningsfulde stemmer der fyldte 

”Projektgruppen” bestående af repræsentanter 
fra Norge, Sverige og Danmark er i årenes løb 
blevet en tæt sammentømret Nordisk arbejds-
gruppe, hvor de fleste har været med fra be-
gyndelsen. Forskellige former for kompetence, 
hvad angår organisering, implementering og 
finansiering af et projekt af denne størrelse er 
blevet fremarbejdet og der er opstået et bredt 
netværk blandt brugere og medarbejdere. 

I denne, den syvende festival efter tre i Sverige 
og tre i Norge, var vores mål at sætte endnu 
mere fokus på medinddragelse, delagtighed 
og inkludering end tidligere. Intentionen har 
været der fra den første festival 2003 i Sverige, 
men det har været svært helt og fuldt at føre 
det ud i livet. Et forsøg på at realisere denne 
intention, var i et tidligt stadie at skabe en 
”inspirationsgruppe” bestående af beboere og 
medarbejdere fra forskellige virksomheder i 
Norden. Disse repræsentanter blev talsmænd 
for det, som lever i tiden af spørgsmål, opgaver 
og ønsker, og deres opgave var at føre det ind 
i projektgruppens bevidsthed, så et program 
kunne vokse frem. Som ”ambassadører” tog 
de tanker og ideer med sig hjem fra møder-
ne, hvor de så blev præsenteret. Langsomt 
voksede temaer og arbejdsgrupper frem under 
de 3 gange som denne ”inspirationsgruppe” 
mødtes. 

Det første inspirationsmøde var på Marjatta 
i adventstiden 2013. Det afsluttedes med en 
fælles samtale hvor arbejdet i grupperne blev 
fremlagt. Der taltes bl.a. om: ”at tage egne valg 
– at forstå forskel på godt og ondt – at finde 
sig selv – at være anderledes og speciel”. Listen 

blev meget lang med mange gode forslag på 
aktiviteter, alt fra dans og klatring til afslap-
ning og fantasirejser. I alt deltog 29 ambassa-
dører og gruppen enedes om, at det skulle vare 
noget typisk ”dansk”, når det nu var i Danmark 
og hvad er mere typisk dansk end Hans Chri-
stian Andersen? Dette første inspirationsmøde 
og planlægningsmøde afsluttedes med en lille 
advents ceremoni og et ønske om at arbejde 
videre sammen.

Inspirationsmøde nr. 2, i oktober måned 2014, 
var på Gjerrild vandrerhjem i nærheden af 
Grenå. Et fantastik sted drevet af en venlig fa-
milie, som serverede meget velsmagende øko-
logisk mad. Denne gang var der 42 deltagere. 
Langsomt begyndte ideer at tage form og plan-
lægningen blev tydeligere. Mødet afsluttedes 
med en fest, hvor Hertha og Tornsbjerggård, 
to socialterapeutiske virksomheder i Jylland, 
blev inviteret til spisning og dans til husorke-
stret ”Winnie and the Jets”.

Inspirationsmøde nr. 3, i begyndelsen af april 
måned 2015 var på Fuglsøcentret på Mols, 
hvor sommerens festival skulle finde sted. At 
opleve stedet, se lokaler og omgivelser, tale 
med personalet og opleve stemningen, var nu 
vigtigt for at få det hele på plads. Også denne 
gang var der ca. 40 ambassadører, som førte 
planlægningsarbejdet videre. Her blev det helt 
tydeligt, at idræt skulle være en del af festiva-
len, da Fuglsøcentret har meget gode faciliteter 
til dette. Kunst og Kultur var temaer, som vi 
allerede havde med på vores liste så Nordisk 
Allkunst fik så navnet KIK-festival, hvor KIK 
står for ”Kunst – Idræt – Kultur”. 

Nordisk allkunst
          ”Et socialt allkunst værk”

2015 blev det Danmarks tur til at være vært for den impuls, som gennem 
12 år har levet stærkt blandt de beboere og medarbejdere, som tidligere har 
deltaget i Sverige eller Norge.  En impuls om et socialt allkunstværk, hvor alle 
deltagende uafhængigt af sprog, kultur eller handicap har samme værdi og be
tydning! Et socialt allkunstværk hvor mennesker fra Sverige, Norge, Danmark, 
Finland og Island, men også fra de omkringliggende lande Rusland, Litauen og 
Skotland mødes i nogle inspirerende og intensive dage for skabe en ny kultur i 
fællesskab.

H. C. Andersen og 

hans fan    t as tiske 

verden blev det 

grund læggende i 

de kunst neriske 

udfoldelser.  

At være ”ander

ledes” men 

forvand le dette 

til en glimrende 

kvali tet, som f eks. 

i beretningen om 

”Fyrtøjet” blev mo

tivet i festivalen. 

»
Af Sonny Ferm
Forstander ved 

SampoVig 
og projektleder for 

Nordisk Alkunst.



26                            NR 1, 2016 27  airosK airosKNR 1, 2016

den store sal. Introduktionsaftenen bød på et 
fint skuespil, som beboere og medarbejdere fra 
Hertha og Tornsbjerggård fremførte.  

Dagene blev indledt med en kunstnerisk 
optakt, og derefter berettede Storyteller Inger 
Lise Oelrich i en meget koncentreret men le-
vende form “dagens eventyr”.  Det førte videre 
til sangøvelser i det syngespil som Torben Ole-
sen og Jette Rymer havde skrevet. Foredragene 
bestod af små “betragtninger” som Dag Bala-
voine og Paul Klarskov havde om anderlede-
shed og forvandling. Om onsdagen berettede 
Michelle Formann sammen med sin fodbold-
træner, om sin rejse fra en speciel begavelse 
og med indre vilje til i dag, at være træner for 
andre og del af Danmarks landshold. Formid-
dagene var fulde af mange forskellige aktivite-
ter og ligeledes eftermiddagene. Der var dog 

tid til både en stille stund eller en promenade 
i det smukke landskab. Tirsdag som var Sankt 
Hans aften, var der folkedans på pladsen uden 
for Centret og sang og musik ved det ”lille” bål 
på den anden side af vejen.

Om aftenerne var der foruden Sankt Hans 
festen ”Åben scene” med mange forskellige og 
individuelle bidrag. Torsdag blev der serveret 
et festmåltid i en af de store sale og aftenen 
sluttede med dans til vores ”husorkester” Win-
nie and the Jets, som flere havde mødt på et af 
inspirationsmøderne (samt nogle af musiker-
ne, i Sverige for 8 år siden).  

Fredag blev det så tid til en ”festlig afslutning” 
hvor resultatet af ugens arbejde med de elleve 
sange blev fremført af hele det store ensemble, 
bestående af musikere og alle deltagere. Selve-

ste H.C. Andersen kom selv til denne festlige 
begivenhed og fik fornøjelsen af at høre sange-
ne til signe egne eventyr!

Det sidste tak og farvel blev mere et TAK OG 
PÅ GENSYN, da den ene efter den anden kom 
op på scenen for at udtrykke sin personlige 
oplevelse af disse dage hvor vi alle, medar-
bejdere og beboere, igennem en intensiv uge 
blev forenet i et samvær, hvor oplevelser og  
opdagelser blev til gensidigt udbytte.

Da vi nu er kommet til 2016, så er forberedel-
sesarbejdet til den kommende KIK-festivalen 
2017 stille og roligt kommet i gang. Det første 
”inspirationsmøde” fandt sted på Marjatta i 
februar måned. Nogle temaer fremstod meget 
tydeligt. Vi ønskede at arbejde videre med 
H.C. Andersens forunderlige verden, gerne i 

form af et drama hvor virksomheder / lande 
på ”hjemmeplan” kan forberede noget, som 
siden smelter sammen til en helhed på festi-
valen. Musik har en sammenholdende og for-
enende kraft og er derfor også et stærkt ønske 
fra inspirationsgruppen. Vedrørende works-
hops og aktiviteter er der ingen begrænsning 
for at finde på. Vi kan altså se frem mod 
endnu en spændende proces hvor ”udbyttet” 
bliver lige vigtigt, uafhængigt af hvor du kom-
mer fra eller hvem du er. Nordisk Allkunst er 
i den forstand en betydningsfuld impuls for 
at selvstændiggøre og udvikle den enkeltes 
muligheder og for at frigøre den kvalitet, som 
et bærende og støttende fællesskab kan give.         
”Vi er alle medarbejdere i et større perspektiv” 
          

Vi er alle 
medarbejdere 
i et større 
perspektiv

»
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Har kunst en værdi i pædagogik og uddannel-
se i dag eller er den spild af tid? 

Igennem de seneste tredive år er uddan-
nelsessystemer verden over blevet forandret 
stærkt i retning mod det som kaldes: den 
globale test kultur. Den gennemtrænger 
alle aspekter af det pædagogiske arbejde fra 
finansiering, forældres engagement, lærer-
nes rolle og de studerendes mål og praktiske 
hverdag. Baggrunden for denne udvikling 
kan ses i neoliberalistiske idéer som udgår fra 
finansielle perspektiver og udvikler effektivi-
tet, kontrol og målstyring og i prioriteringen 
af fakta, den såkaldte akademiske intelligens. 
Dette parres med en grundlæggende tro på det 
naturvidenskabelige paradigmes gyldighed i 
alle sammenhænge. Uddannelse bliver lineær, 

og kvalitet bliver til noget som kan måles i test 
(Smith 2016). Dette har ført til at det allerede 
eksisterende hierarki mellem fagene er blevet 
cementeret. Matematik, sprog og naturvi-
denskab anses for nyttigere end andre fag. En 
konsekvens af dette er, at tid for ’unyttige’ fag 
reduceres. 

Robinson (2011) undersøgte hvilken værdi 
skolesystemer i 22 europæiske lande tilskriver 
kunsten. Han analyserede hvor meget tid der 
er til disse fag, hvilken placering de har på da-
gen, om der gives karakter så de derigennem 
er del af de kompetencegivende eksamener. 
Han sammenfatter sin analyse med at sige at 
kunsten er ’on the edges’ af skolesystemerne.  
Kunsten placeres helt i bunden af hierarki-
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et mellem fagene. Og desuden siger han at 
der findes et hierarki mellem kunstarterne, 
hvor musik har højest værdi og dans lavest.  
Statistik fra USA viser at i 2002 havde 20% 
af skolerne dans. Ikke som et prioriteret fag, 
men dog eksisterende nogle timer. I 2010 var 
det 3 %. USA gennemgik en neoliberalistisk 
skolereform i denne tid og med udgangspunkt 
i disse statistiske tal ser man at den værdi som 
tilskrives kunsten, i dette fald dans, er ringe.  
Der er ikke tid til en sådan aktivitet.

Forskning om kunstens betydning i pæda-
gogik og uddannelse er begrænset. En stor del 
af den forskning som er gjort i de senere år, 
har fokuseret på kunstens bidrag til udvikling 
i andre fag. Det mest velkendte eksempel er 
undersøgelser om at musik befordrer læring i 
matematik. At man tænker sådan viser, at man 
ikke giver den specifikke kvalitet en kunstart 
kan udvikle nogen værdi i sig selv. Den får 
værdi hvis den kan tjene et højere placeret fag. 
I 2013 kom der en OECD rapport (Winner 
et al. 2013) der analyseret forskning, fra 1950 
frem til i dag, som har undersøgt om kunst har 
effekt på andre fag. Rapporten konkluderer at 
man ikke med sikkerhed kan hævde at det er 
tilfældet og at vi derfor må forandre fokus når 
det gælder kunstens rolle i pædagogik. Vi må 
udvikle ny forskning med fokus på værdien 
af kunsten i sig selv og at dens bidrag mere er 
at finde i udvikling af motivation for livet og 
forståelse af sig selv. Rapporten pointerer be-
tydningen af at udvikle nye teoretiske ståsteder 
der kan inkludere det bidrag kunsten kan give 
i en større pædagogisk kontekst.  

I den nutidige pædagogiske debat fremhæves 
det, at eksistentielle perspektiver er af betyd-
ning. Et eksempel er Biesta (2006, 2012) som 
sætter spørgsmålstegn ved begrebet læring 
og mener, at vi ikke bare skal lære fakta, men 
lære at fortolke fakta og hændelser i verden. 
Når vi fortolker noget, forholder vi os til det 
og forståelsen får en dybere værdi for os. Her 
gøres evnen til at fortolke til det fundamen-
tale i pædagogik. Biesta argumenterer for, at 
forståelsen af det unikke i hvert menneske er 
en væsentlig del af det pædagogiske projekt. 
Det unikke er ikke et objekt, et hvad. Det er en 
aktivitet som findes i en specifik situation. Han 
mener derfor at man kan finde det unikke i sig 
selv i en skabende handling. Disse perspekti-
verer har en central plads i dag i diskussionen 
om hvordan skolen kan forberede mennesker 
til demokrati. Demokrati befordres gennem 
borgeres evne til egen kvalificeret fortolkning 
og bedømmelse af problemer i samfundet og 

derigennem vilje til at tage ansvar. Dette må 
øves i skolen.

Et perspektiv som testkulturen negligerer, 
men som i den senere tid vist sig som en stor 
udfordring, er det øgende antal unge, der ikke 
gennemfører grunduddannelser, det øgende 
antal af stressramte studenter og psykisk dårlig 
sundhed blandt unge. Grundene til denne pro-
blematik skal ikke kun søges i skolen, men det 
er dog uden tvivl at skolesystemet har medan-
svar for at disse problemer er opstået. Uden at 
gå i detaljer vil jeg fremhæve to faktorer, som 
forskningen viser er vigtige for at vende en 
stressramt depression: evnen til at kunne hvile 
i sig selv og til at kunne skabe noget som ikke 
bliver kontrolleret. Forskerne på området sam-
menfatter det med ordene sikkerhed og frihed. 
Det samme billede som vi finder blandt de 
unge, finder vi i samfundet generelt. Zygmunt 
Bauman er berømt før sine analyser af sam-
tidskulturen og han hævder, at vi lever i en tid 
hvor hvert menneske må lære at overvinde sin 
rædsel og angst. Hvis mennesket kan etablere 
sikkerhed og frihed så kan håb udvikles, siger 
Bauman (2006). Og håb er en stærk kraft til at 
ville livet. 

Men er det nu sådan, at kunstnerisk aktivitet 
skaber motivation til livet og forståelse af sig 
selv? Her må vi indrømme, at forskningen 
er begrænset og at ny forskning må udvik-
les. Men de resultater som findes viser dog 
tydligt i den retning. Forskere som analyseret 
studier om dansens betydning for børn og 
unge sammenfatter sine resultat i en sætning: 
i dans udforsker man sig selv (Bond & Stinson 
2000/2001). Min egen forskning om dansens 
betydning for unge viser samme tendens 
(Krantz 2015). De væsentlige temaer de unge 
oplever gennem dans er: at finde sig selv, 
frihed, sikkerhed, autenticitet, at forstå sig selv 
i livet og at udvikle motivation til livet. Den 
mest ’unyttige’ kunstart, dans, viser sig være 
af stor betydning for at etablere et positivt 
selvbillede. I denne nye forskning begynder 
vi også se at de forskellige kunstarter giver 
sine specifikke bidrag til selvforståelse. Vi ser 
også at processen med at fortolke oplevelsen 
er meget vigtig for at blive bevidst om dens 
kvalitet. Dette er en ny og spændende, men 
udfordrende situation. Udfordrende fordi nye 
metoder må udvikles der kan gribe eksisten-
tielle oplevelser, som er diametralt modsat en 
lineær, rationelt kontrollerbar situation. 
Vi står i dag i et brydningspunkt mellem pæ-
dagogiske idealer, som står diametralt overfor 
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hinanden. Den pædagogiske filosof Max van 
Manen (2007) ser et stort problem i at de tek-
nologiske, instrumentelle strukturer i profes-
sionel pædagogisk praksis i dag er så stærke, 
at det virker næsten helt umuligt at udvikle 
andre alternativer. De må derfor udvikles og 
finde sine argumenter i kamp med herskende 
strukturer.

Det ikke svært at placere Steinerpædagogik-
kens metoder og mål i dagens problemstil-
ling. De pædagogiske temaer Steinersærlig 
bearbejder i årene 1923 og 1924 drejer sig om 
en fortolkende måde at tilegne sig viden om 
verden og sig selv på. I GA 308 definerer Stei-
ner et centralt mål for pædagogikken: Frihed. 
Indre frihed, eller som han siger, at have evne 
til at kunne gribe og forstå sig selv. Dette er 
ikke bare frihed til det ene eller andet, det er 
en frihed som opstår ved at kunne fortolke sig 

selv i en bestemt situation i livet. Steiner argu-
menterer i denne sammenhæng for at kunsten 
har en særlig rolle for at kunne se sig selv. Den 
kunstneriske bearbejdelse af undervisnin-
gen er ikke vigtig for at gøre det nemmere at 
lære, men for at børnene/de studerende skal 
aktiveres mere. Processen bliver derigennem 
sværere, men mere frugtbar, fordi den egne 
kraft og muligheden for at blive bevidst om sig 
selv styrkes. Der findes en dobbelt funktion 
i dette: fortolkende at forstå noget uden for 
sig selv og at aktivere sig selv i processen og 
derigennem forstå sig selv. Steiner beskriver 
denne proces som et møde mellem musikalske 
og plastiske kræfter i mennesket. Dette møde 
kan ikke objektiviseres abstrakt. Det er noget 
der sker i et bestemt moment i livet. Et sådant 
møde er at er både at være i relation til sig selv 
og til noget man oplever.   
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Jeg mener, at pædagogik i dag kræver, at vi kan 
se flere perspektiver på en gang og at vi derved 
inkluderer målsætninger der omfatter forståel-
se af sig selv. Selvfølgelig må vi lære os ting om 
verden. Vi må udvikles gennem mødet med 
den nære verden omkring os, men vi må også 
få mulighed for at møde og forstå os selv. Selv-
forståelse og motivation til livet er ikke noget 
givet. En vej til at udvikle den er, at opdage sig 
selv i mødet med sig selv i sin egen aktivitet. 
Der findes forskellige metodiske aspekter på 
hvordan dette kan ske. Den forskning vi har 
om kunstneriske aktiviteter viser dog tydeligt, 
at de kan være en vigtig del i en pædagogik, 

som stiller sig ind i den nutidige pædagogiske 
kontekst. Steinerpædagogikken har længe ar-
bejdet ud fra et mål som passer i dagens debat 
og her findes der erfaringer som burde tydelig-
gøres, videreudvikles og placeres i en udvidet 
forståelsesramme.Jeg argumenterer for, at vi 
må udvide vores billede af hvad dannelse er til 
at også omfatte en dannelse af sig selv. I den 
pædagogik, der har dannelse af sig selv som et 
mål blandt andre mål, er kunsten ikke under-
lagt andre fag, men bidrager med sine egne 
farver, klange og bevægelser til at skabe en 
udvidet bevidsthed om sig selv og verden.
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som altid har individuelle farver for enhver af 
os.

Hvorfor er dette nu vigtigt at gøre sig klart? 
Fordi det giver en retning for forståelsen af det 
musikalske som fænomen. 

Når vi hører musik er vi på en måde direkte 
sendt til en ”anden verden”. Den enkleste me-
lodi rykker mig ud af den umiddelbare omgi-
velse. Hvorfor sker dette? Den måde, melodien 
er formet på, er bestemt af noget, som ikke 
kan genfindes i sanseverdenen. Naturligvis er 
der umådelig meget tradition i den måde, vi 
opfatter og ”forstår” en melodi på, men uanset 
dette faktum, så kæder tonerne sig ikke sam-
men ud fra en konkret virkelighed, men ud fra 
en oversanselig.

Musikken og Steiners menneskebillede
Det er ud fra denne forståelse af musik, at 
det giver en særlig god mening at bruge den i 
en pædagogisk sammenhæng i arbejdet med 
beboerne.

Rudolf Steiners menneskebillede, som der 
her arbejdes ud fra, ser på mennesket som be-

stående af forskellige lag eller væsensled, som 
omhyller hinanden. Inderst er der en kerne, 
som er evigt sund og uantastelig. Man kunne 
betegne den som det egentligt menneskelige 
potentiale. Uden om denne kerne væver der 
sig andre lag, hvor vi kan kalde det fysiske 
legeme for det sidste ”lag”. Disse væsensled 
bærer forskellige kvaliteter eller evner i sig, 
som i gensidig udveksling er bestemmende 
for, hvorvidt det inderste potentiale kan få mu-
lighed for at udvikle sig helt og fuldt. Grund-
tanken i arbejdet med beboerne er, at de har 
en sund kerne, men at vævene udenom på en 
eller anden måde er kommet i et uharmonisk 
forhold til hinanden, således at muligheden 
for, at beboerne kan komme i forbindelse med 
deres egen kerne, er forstyrret. Det er her, at 
man kan tale om, at hæmningerne viser sig. 
Dette gør, at beboerne ikke kan udvikle sig frit, 
men må kæmpe med noget disharmonisk hele 
livet igennem. Det er i denne kamp, at man 
som pædagog stiller sig ind som hjælper og 
støtte, og at det pædagogiske arbejde på den 
måde kan ses som et musikalsk anliggende, 

I forbindelse med det nye tidsskriftinitiativ 
er jeg blevet opfordret til at komme med et 
bidrag om musikkens mulighed og betydning 
i arbejdet med mennesker med udviklings-
hæmning. Dette er et meget omfattende emne 
med mulighed for mange indgangsvinkler og 
synspunkter.

Vigtigt for mig har det været at tage ud-
gangspunkt i de konkrete erfaringer med 
musik og mennesker med en eller anden grad 
af udviklingshæmning. Min oplevelse er i 
øvrigt, at forestillingen om, hvem der er ud-
viklingshæmmet, og hvem der ikke er det, ind 
imellem udviskes i forbindelsen med musik-
ken – herom senere. 

Min erfaring kommer fra arbejdet på 
Tornsbjerggård, hvor jeg har lavet musik i 
mange sammenhænge: på musikværksted, til 
årstidsfester, julespil, teateropførelser, eurytmi, 
koncerter mm. Jeg er uddannet violinist, har 
arbejdet som musiklærer på Steinerskolen i 
Århus i en årrække, og har desuden beskæfti-
get mig med antroposofi/socialterapi.

Det er interessant, at der historisk set har 
været hæftet rigtigt mange navne på menne-
sker med udviklingshæmning. I nutiden er 
der en retning i forståelsen af disse menne-
sker, som forsøger på at undgå at se dem som 
samlet gruppe, men som enkeltindivider. Til 
daglig omtales de udviklingshæmmede da 
heller ikke som sådan, men kaldes slet og ret 
beboere, og det vil blive den benævnelse, som 
vil være den fremtrædende i det følgende. 

Afklaring og afgrænsning
Musik er en umådelig gave til menneskene. 
Den beriger alle, som berøres af den. Den er 
en ordløs kunst. Den unddrager sig i virkelig-
heden enhver begrebsliggørelse – jeg kan ikke 
med nok så mange ord på nogen måde frem-
kalde den følelse, som selv den enkleste tone, 
harmoni eller lille melodi hensætter mig i. 

Derfor er det også altid betænkeligt at ville 
tale om musik i et forsøg på at gribe dens 
væsen eller egenart, jeg vil uvægerligt ramme 
forbi. Hovedvægten vil i det følgende lagt på 
musikkens virkninger og ikke så meget på det 
væsensagtige, som ligger bag. 

Musik som den omtales her forstås som 
musik frembragt i rummet. Den er frembragt 
akustisk og har i høj grad sin baggrund i fol-
kemusik eller vestlig klassisk musik, da det er 
der, jeg har min erfaringsbase. Det er muligt, 
at man med andre tilgange og andre instru-
menter (hvor man f.eks. tager elektronisk 
frembragt lyd/instrument i anvendelse) vil 
komme til andre erfaringer og konklusioner, 
det ligger som sagt uden for mit erfaringsom-
råde. 

At jeg tillader mig at tage det udgangspunkt 
vil blive begrundet senere.

Kig ind i musikkens verden
Musikken er i sit udgangspunkt den kunstart, 
som i mindst mulig grad har sin oprindelse 
i noget fysisk sansbart. Dette lyder måske 
umiddelbart underligt – tonerne er jo fysisk 
tilstede, men hvis man overvejer at uanset 
hvilken genre, man vælger, så kan man ikke 
udtrykke noget konkret med musik. Det i den 
retning udsagnet skal forstås. Uanset hvordan 
du sammensætter dine toner, kan du ikke 
udtrykke noget så simpelt som et ja eller et 
nej – ej heller henvise til en konkret ting eller 
naturfænomen. Et klangligt udtryk kan måske 
i en sammenhæng lyde som et ”ja”, men set for 
sig selv ville det spillede ikke være et ”ja”, men 
en klang som fremkaldte en eller anden ube-
stemt følelse i tilhøreren. Hvis ikke vi fra skrift 
eller tale vidste, at dette stykke musik beskrev 
en bestemt naturstemning, ville vi ikke gætte 
det. Vi kan allerhøjest blive enige om en vis 
almen ”stemning” i musikken – at noget er lyst 
eller mørkt, glædeligt eller sørgeligt.

Dette hænger sammen med det ovenfor 
antydede om sprogets afmagt i forhold til 
musikken. Forholdet gælder altså begge veje. 
Musikken kan ikke være konkret, og det kon-
krete sprog kan ikke udtrykke sig som musik. 
Og heldigvis for det!

Når man så alligevel synes, at musikken 
taler et tydeligt sprog, er det sandt, vi er blot 
ikke i det konkretes sfære og ”talen” vil altid 
være farvet af ens eget subjektive indre liv og 
erfaring; sidemanden vil sidde med en anden 
indre oplevelse. Der er blevet talt til følesen, 
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intens stemning, mens der spilles. 
Man må huske på, at disse musikalske akti-

viteter foregår sammen med mennesker, der 
ellers kan have utrolig svært ved at udholde 
at være i samme rum uden at reagere negativt 
på hinanden. Det er som om, musikken for en 
tid ophæver de sædvanlige (negative) om-
gangsformer i det sociale samvær og erstatter 
dem med nogle andre mere konstruktive. Det 
gælder både, når de selv spiller, og når de lytter 
til musik. Det er det overordnet formål – mu-
sikken, som vi i fællesskab harmoniseres af.

Musikkens magiske virkning.
I et musikværksted er det en fordel at have 
mange af de ovennævnte elementer til sin 
rådighed, så man kan forme tiden på bevidst 
måde ved at veksle mellem engagerende 
egenaktivitet, eller mere passiv lytten. Det må 
afpasses efter beboernes stemning og overskud 
lige netop denne dag.

Man kan nu spørge: Hvad er det her for 
fænomener, der udspiller sig i hele dette 
musikalske felt? Beboerne får lov til at udfolde 
sig på et kunstnerisk område, og hvis det 
lykkes at ramme det rigtige niveau, så kan de 
være yderst kompetente musikere. Musikken 
formår for en lille stund at løfte alle medvir-
kende ud af det disharmoniske og ind i en 
anden mere harmonisk sfære. Fællesskabet er 
rummeligt – vi deler den samme ramme, og 
her er der både ægte ligeværd og inklusion og 
frem for alt en uudtømmelig kilde til glæde 

og livskraft. Det sociale fællesskab, vi i øvrigt 
på mange måder forsøger at få beboerne til 
at indgå i, opstår i musiske sammenhænge 
næsten gratis pga. musikkens iboende sociale 
karakter. Alle deltagere er lige vigtige, og det 
tror jeg udmærket, beboerne kan mærke – der 
er ikke noget kunstigt i det, det er virkelighed.

Udklang
En vigtig faktor i hele den ovenfor beskrevne 
måde at spille på er, at det foregår akustisk og 
selvfrembragt. Vi laver musikken selv med 
enkle gennemskuelige midler og får kontakt til 
noget, som er mere levende og kraftfuldt, end 
man normalt er bevidst om – der kommer i 
de heldige stunder noget væsensagtigt tilstede. 
Når vi spiller og lytter til levende frembragt 
musik, er vi helt autentiske, og det potentiale, 
som er gemt langt derinde bag den disharmo-
niske maske, har i et lille øjeblik mulighed for 
at titte frem og være tilstede. At åbningen så 
lukker til igen er jo en livsbetingelse for vore 
beboere. Her kommer vi frem til noget helt 
fundamentalt i vores arbejde: at skabe rum og 
mulighed for at dette lille glimt af tilstedevæ-
relse i frihed realiseres.

Som sagt i indledningen vil der være utallige 
andre måder at arbejde med musik på og dette 
indlæg er blot ment som inspiration, i håbet 
om at der kan åbnes for en udveksling af viden 
og erfaring på tværs af personer og instituti-
oner.

der fører fra noget mere eller mindre dishar-
monisk til en mere harmonisk tilværelse.

Et spørgsmål kan være: Formår jeg som 
pædagog at skabe en vej for, at dette inderste 
potentiale på en eller anden måde kommer til 
udtryk?

Mange beboere har ikke den kognitive eller 
tænkende evne som deres største force. Hvis vi 
nu tænker på, hvad der forudgående er blevet 
sagt om, at musikken unddrager sig tænk-
ningens område, så kan det allerede her give 
mening at tale om, at man kan bruge musik i 
sammenhæng med beboerne. 

Fra den musikalske ”værktøjskasse”.
Musikken taler som sagt sit eget tydelige 
sprog, men udenom tanken og det konkrete 
sprog. Derfor kan man igennem musikken 
umiddelbart kommunikere og nå hinanden på 
et helt andet plan. Dette nyder beboerne godt 
af. Her er de pludselig i et felt, hvor de kan 
være suveræne. Idet vi går uden om det intel-
lektuelle lag og går lige løs på selve musikken, 
giver vi beboerne en mulighed for at udtrykke 
sig og kommunikere. Jeg har oplevet talrige 
gange, at beboerne er langt mere frie i deres 
musikalske udfoldelse end såkaldt ”normale” - 
beboerne har et langt mere frit forhold til bare 
at spille løs. 

Hvordan kan man nu arbejde konkret med 
musikken? Her er der en bred vifte af mulighe-
der, man kan benytte. I omgangen med musik 
findes der flere grader af involvering, fra helt 
”passiv” lyttende til fuldt medvirkende, og alle 
disse tilgange har hver deres berettigelse og 
særkende. 

Vi synger meget på Tornsbjerggård, og man-
ge beboere har en årelang erfaring med at syn-
ge og lære tekster. Der er flere, som kan rigtigt 
mange sange udenad, og en ting, som giver 
glæde året igennem, er den fantastiske skat af 
årstidssange, vi har her i Danmark. Der er en 
høj grad af tryghed og genkendelighed i disse 
sange. Nogle sange er endog meget populære, 
og det er herligt at høre den entusiasme, hvor-
med disse sange afsynges, når vi er kommet til 
den årstid, hvor det er aktuelt.

Sangene kan så udbygges ved at man sætter 
rytme- og enkle harmoniinstrumenter til 
at ledsage sangen. F.eks. får Mikaelssange-
ne  ekstra kraft, når der både er klangstave, 
tamburiner og trommer på. Så er det lige før 
taget letter!

Det er også skønt, når der er mulighed for at 
føje andenstemmer til, enten hvis nogen kan 
spille en andenstemme på et instrument, eller 

hvis vi synger kanons – det er en rigtig god og 
enkel måde at opnå flerstemmighed på. I fler-
stemmigheden skal vi ikke kun forholde os til 
melodien, men også til den anden stemme. Vi 
er på den måde straks øvende i et socialt felt.

En anden sammenspilsmulighed er at spille 
en god og gerne kendt folkemelodi, som 
beboerne så kan akkompagnere med slagtøj og 
harmonier – her kan det virkelig også komme 
til at ”swinge”. Mange beboere har en meget 
udpræget rytmefornemmelse og kan virkelig 
holde rytmen levende og præcist. Her kan 
man opleve en stor medleven i den musik, der 
skabes nu og her.

Igennem flere år har vi også arbejdet med 
improvisation. Udgangspunktet er klangstave, 
som er stemt i en pentaton skala – en skala 
som kun består af fem toner, og som uanset 
hvilke toner, man spiller samtidigt, lyder godt. 
Det er selvfølgelig optimalt, da der derfor ikke 
er nogen, der kan spille ”forkert”. Alt hvad 
man gør passer ind i helheden - en stor fordel, 
når man skal spille sammen. Improvisationen 
er fri, dvs. der er ingen grænser for, hvad man 
må spille. I starten tager vi meget udgangs-
punkt i det, som sker når en beboer bare 
begynder at spille. Nogle elsker at spille den 
samme tone, andre er vilde med at spille op 
og ned – om og om igen. Andre forelsker sig i 
en bestemt rytme og spiller altid den – uanset 
tonerne. 

Hvis man tager udgangspunkt i det, de kan, 
deres umiddelbare evne, foreligger der nu 
en mulighed for at forsøge at flytte grænser: 
bryde tonerækken, forsøge med to forskellige 
toner, tilføje andre rytmer osv. Der kan opstå 
hele musikalske ”samtaler”. Én spiller nogle 
toner, og den anden svarer, den første svarer 
så tilbage igen osv. Det er helt utroligt, hvad 
der kan opstå, og når det er særligt vellykket, 
er beboerne rigtigt inderligt glade og tilfred-
se bagefter. De stråler – det er virkelig en 
stjernestund. I begyndelsen var det altid en 
beboer og en pædagogisk hjælper, der spillede 
sammen, men på det seneste er det nu også 
to beboere, som spiller sammen helt frit og 
selvstændigt.

I arbejdet må man regne med, at når man 
indfører noget nyt, så tager det et, måske 
flere år, før beboerne har taget idéen til sig og 
begynder at kunne udfolde sig på det nye felt. 
Tålmodighed og megen øvelse er vejen frem.

Man kan også spille musik/koncert for 
beboerne. De sætter stor pris på det og er et 
meget lydhørt publikum. Der bliver lyttet kon-
centreret, og der kan opstå en helt særlig ro og 
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med de store personligheder i historien, de 
skal opleve dem som store forbil-leder, der er 
værd at beskæftige sig med. De skal fx lære 
den danske Konge, Harald Blåtand at ken-de, 
Isis og Osiris, Alexander den store osv, som 
bærende personligheder i menneskehedens 
historie. De skal se dem for sig, følge med i 
deres strabadser og bære dem med i sjælen. At 
huske årstal, alle begivenheder osv er ikke det 
afgørende.

Når jeg forbereder mig til kulturperioderne, 

læser jeg meget om kulturens mytologiske 
baggrund og de store personligheder, der 
levede der, og gjorde deres for den videre 
udvikling.

Jeg studerer til jeg kan ”stoffet” udenad og 
selv ser personerne for mit indre blik og lærer 
dem at kende. Først der, er ”stoffet” gjort til 

mit eget, og jeg kan formidle det levende ud til 
eleverne uden brug af bøger, men som billeder 
gennem det talte ord og kropssprog. Derved 
får jeg deres øjenkon-takt, taler direkte til dem 
og ikke gennem bøger osv.

Da eleverne er sansesvage, skal det materiale 
de tilbydes i undervisningen, bestå af store 
visuelle billeder, samt ting der stammer fra 
perioden der undervises i. Handler perioden 
fx om det gamle Indien, skal klasseværelset 
gennemsyres af store billeder, Buddhaer, silke-
stoffer osv. Der kan også brændes lidt røgelse 
af og smages på karry, så perioden også stimu-
lerer sanserne.

Det er også rigtig fint, hvis klassen kan lave 
et lille skuespil fra en af fortællingerne med 
musik til. 

Jo mere entusistisk og optaget af emnet jeg 
selv er, des mere ro er der i klassen og jo mere 
hører de efter. Jeg kan selv tjekke det af dagen 
efter, hvor vi har genfortælling af emnet. Da 
vil jeg hurtigt finde ud af, om mine sproglige 
billeder var gode og visuelle nok.

Man skal selv være optaget af emnet og vise 
interesse og glæde ved fortællingerne, så får 
man nemlig eleverne med. Det er derfor meget 
afslørende hvilket emne man er bedst til at for-
midle, det ses på eleverne. 

Jeg oplever at man gør bedst i at være afslappet 
i sine tanker, engageret i sine følelser og aktiv 
i sin vilje – og det kan man bedst gennem en 
god forberedelse.

Når det ikke går som planlagt:
Af og til oplever jeg, at det jeg har forberedt 
ikke altid virker, som jeg havde forestillet mig.
Eleverne reagerer måske ikke på det, keder sig, 
eller emnet går hen over deres hoveder.

Derfor må man være meget vågen og åben 
for, hvad der sker i klassen, for der vil mira-
kuløst ofte ske noget tilfældigt, som man må 
tage fat i og bruge til at gribe tingene an på 
en helt anden måde. Man må gribe noget, 
som eleverne siger, noget der optager dem, og 
udnytte det, så det kan indgå i undervisningen 
alligevel. Således kan eleverne ubevidst hjælpe 
med at sætte gang i processen.

Et eksempel:  Min gamle 10. klasse skulle 
øve en sang, der skulle indgå i et skuespil. Vi 
havde øvet sangen flere gange og eleverne kun-
ne den udmærket. Det var en mandag morgen 
i klassen, og jeg sagde til eleverne, at vi lige 
skulle øve sangen igen, inden vi skulle over og 
på scenen og øve spillet.

Undervisning/forberedelse:
Når jeg forbereder mig til min klasseundervis-
ning, har jeg hver elev i min bevidsthed.
Jeg tænker på, hvad der er væsenligt for 
eleverne at lære, hvor hovedessensen ligger 
i ”stoffet”, hvorefter jeg går i gang med min 
læsning og studeren af emnet.

Eleverne skal ikke have en masse paratviden 
proppet ind i hovedet, men derimod opleve 
en kvalitativ følelse for emnet, så det bliver 
en del af dem selv, som giver dem næring til 
forestillingen og fantasien. Det er fint, hvis 
de kan huske en hel del om fx vikingerne, om 
Ægyperne osv; men de skal føle sig forbundet 

Lidt fra min undervisning 
for udviklingshæmmede børn 
og unge

Af Sara R. Andersen
Klasselærer på Marjatta 
skolehjem og foredrags

holder.

Man skal selv 
være optaget af 
emnet og vise in
teresse og glæde 
ved fortællingerne, 
så får man nemlig 
eleverne med. 
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Alle eleverne så trætte og tungt på mig, som 
om de var faldet ned fra månen og aldrig 
havde set mig før. INGEN opfattede at nu 
skulle vi synge, selv om jeg af fuldt hjerte brød 
ud i sang. Nu er mandag heller ikke den bedste 
dag på ugen, men vi havde dog øvet en hel del 
gange i ugerne op til.

En af eleverne smilede og sagde: ”Du er dygtig, 
Sara”.

”Hallo, kom så, vi skal synge, I må alle være 
med”, var mit svar.

En anden af eleverne havde holdt fødselsdag 
i weekenden, og havde hørt fået en ny cd 
med Rasmus Seebach. Han sagde: ”Synge som 
Seebach?”

”Ja, netop”, var mit positive svar, så var der jo 
alligevel hul igennem....

Pludselig kom ideen til mig!! Jeg fandt 7 køller 
i skabet, som vi brugte til at spille på klangsta-
ve med. Eleverne fik hver en kølle, som gjorde 
det ud for mikrofoner, og jeg bad dem om at 
synge melodien højt og klingene ned i mikro-
fonerne, som Seebach ville have gjort.
Juhuu, så landede den, og alle sang med som 
aldrig før. Heldigvis forlangte ingen af eleverne 
at have køllerne med på scenen senere. Man 
må altså af og til være opfindsom og tænke 
væk fra al logik. Det har vi heldigvis eleverne 
til at hjælpe os med.

Dog er en god forberedelse altid vigtig, 
om man lige får brugt det som man havde 
forestillet sig, eller ikke. Intet er spildt, for det 
forberedte vil altid ligge i erfaringsrygsæk-
ken og kan bruges i andre situationer, eller i 
forvandlet for.

Humor:
Jeg tager min undervisningen med alvor og 
entusiasme, men jeg tager ikke mig selv så 
højtidelig.

Jeg er ofte temmelig selvironisk og er åben 
overfor sjove, barokke og absurde bemærk-
ninger og oplevelser i undervisningen. Man 
skal undervise med godt humør og stor glæde. 
Man skal kunne grine med eleverne, ikke af 
dem. Mange af dem ser nemlig det sjove i 
forskellige situationer, deres humoristiske sans 
er ofte mere udviklet end den logiske. Hvor 
logikken brydes opstår humoren.

En af mine elever i 5. klasse skulle fx gå på 
den brede bom. Pludselig glider hans ene fod 
og han vakler for at finde balancen igen, han 
griner højlydt og siger: ” Åh, nej, den dumme 
fod igen, stil dig så pænt på bommen!” Senere 
holder han enetaler til foden i håb om, at den 
ville huske det til næste gang.

En anden elev, fra 8. klasse sidder ved siden 
af en pige fra klassen, da jeg alvorlig og i store 
billeder fortæller om Jesus bjærgprædiken. 
Pludselig begynder han at kysse pigen ved si-
den af lige midt på munden, hvorefter hun for-
bavset ser på ham. Jeg siger til ham, at vi altså 
ikke kysser i timerne, og at han skal huske, at 
han jo allerede har en kæreste i 7. klasse. Han 
ser forbavset på mig og svarer: ”Ja, men hun er 
jo til tandlæge.” 

Tålmodighed og hårdt arbejde:
Som lærer for udviklingshæmmede elever 
bruger jeg rigtig mange kræfter og meget 
tålmodighed.

Som lærer må man være klar over, at man 
skal gennemgå ”stoffet” rigtig mange gange, 
før eleverne forstår det og får nok ud af det. Et 
stort skuespil, et stykke fint musik fra klasseor-
kestret, er blevet øvet rigtig meget, før det kan 
opføres. Samtidig er elevernes niveau forskel-
ligt, så man må finde ud af hvad de hver især 
kan magte. Læreren må udvise stor energi og 
vedholdenhed og ikke opgive kampene, for det 
er gennem dem, det store sker. Lærerens kraft, 
energi og entusiasme, smitter af på eleverne, 
derfor kæmpes der sammen om det fælles 
mål. Der skal meget råstyrke til at undervise 
sådanne mennesker.

Se elever, høre elever:
Elverne er altid meget forskellige, men jeg 
har erfaret at det er muligt at identificere i det 
mindste to store grupper, nemlig se - og høre 
elever. Se - eleverne er udadvendte, ekstro-
verte, lever i deres omverden, og orienterer 
sig mest gennem synet. De er ofte lidt urolige, 
snakkende og intet går deres næse forbi.

Høre - eleven er mere indadvendt, introvert, 
er mere stille og tilbagelænet og orienterer 
sig mere gennem hørelsen. Dog ikke ment, 
at de ikke kan sanse anderledes, men man 
ser hurtigt gennem hvilke sanser de orien-
terer sig bedst. At kunne lytte er en meget 
vigtig kvalitet. At være i stand til at lytte i det 
musiske og at lytte til det fortalte ord. Meget 
vil gå henover hovedet på de elever der ikke 
lytter. Derfor er det vigtigt at lære dem at lytte 
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I børnehaver, skoler og fritidsordninger er der i dag et stigende antal af 
børn og unge med specielle behov. Det øger nødvendigheden af en in-
kluderende pædagogik. Samtidigt er der et stigende behov for en fordy-
belse inden for de specialpædagogiske institutioner. Pædagogens faglige 
dannelse bliver central.

Uddannelsen på Marjatta deltidsseminarium har i de senere år forandret 
sig. Der bliver lagt mere vægt på fagligheden, så sammenhængen mellem 
Steiners tilgang og andre pædagogiske tænkere belyses; institutions-
kultur, tværprofessionelt samarbejde og praksislæring er områder, som 
nu står side om side med tilegnelsen af antroposofiske begreber og de 
kunstneriske fag.

Efter endt grunduddannelse er man således velkvalificeret til at arbejde 
inden for det pædagogiske felt. For dem, som ønsker en yderligere fordy-
belse, tilbydes der nu en efteruddannelse, som griber det bedste op fra 
deltidsseminariets 5. år, tilføjer nye dimensioner og lukker op for andre 
deltagere: 

Efteruddannelse i Steinerpædagogik

• Intens fordybelse i Steiners antroposofi og pædagogik
• Forløb i individuel fordybelse/meditation
• Kulturrejse
• Kunstnerisk projekt
• 7 undervisningsuger fordelt over et år 
• Undervisning 3 dage om ugen

Målgruppe: 

• Pædagoger fra Marjatta Seminarium
• Lærere 
• Børnehavepædagoger
• Andre med relevante forkundskaber

Undervisere:

Paul Klarskov, Charlotte Veber Krantz, Tomas Johansen, Michael Brinch, 
Lisbet Kolmos, Göran Krantz, Mostafa Yamil o.a.
Yderligere oplysninger: Mostafa Yamil 5596 0468, mya@marjatta.dk 

Ny efteruddannelse 
i Steiner pædagogik ved 
Uddannelses center Marjatta efterår 
2016sommer 2017

gennem musikalske øvelser og at fordybe sig i 
for-tællinger.
Dem der lever mere i høreverdenen, skal ofte 
vækkes lidt op og have mange synsindtryk.
Det hele er jo en balance imellem se og høre, 
og denne balance må læreren hjælpe eleven 
med at opnå. Dog må eleverne også føle, at de 
kan drage fordele af deres specielle kunnen. 
Høre - eleven får måske flere svære opgaver 
i musikken, og se - eleven får lov at bruge sit 
syn til at iagttage bille-der med mange detaljer 
og kunne fortælle om dem. Eleverne skal også 
have ros for netop det de er gode til og kan 
bidrage med.
Gennem at finde balancen, arbejder man imod 
ensidighed og frem mod mangfoldighed.

Se det store i det små:
Læreren må øve sig i at se det store i det små. 
Elevernes niavou er altid forskelligt, så læreren 
må give dem opgaver som svarer til deres niea-
vou, men alligevel gavner fællesskabet. Det 
handler ikke om hvem der magter hvad, men 
at alle er med og bidrager med det de kan. 
Samtidig har klassen sin egen ”klasseånd”, en 
særlig steming, der ligger omkring hver klasse. 
Klasseånden skabes af klas-sens individuelle 
elever.

Man må gøre sig bevidst om det store, i de små 
fremskridt. Man må holde øje med fremskid-
tene og være åben og iagttagende. Nogle elever 
lærer at skrive, regne og læse - selvfølgelig til 
en vis græn-se. Andre lærer at skrive deres eget 
navn og genkende det, når de ser det - eller læ-
rer at tegne grønt græs nederst på papiret og sol 
og himmel øverst. Al fremgang er stor, en hver 
lille sejr og ny tillært ting, er en sejr i sig selv.
Jeg arbejder meget med relationspædagogik. 

Der skal skabes en god og positiv relation til 
eleven, så han/hun oplever, at deres egenska-
ber bliver plejet og forstået. Den gode relation 
giver tryghed, tillid og sætter en god udvikling 
i gang, så der kan arbejdes fremad i overens-
stemmelse med elevens be-hov, samtidig med 
at problemerne afhjælpes. Gennem trygheden 
opstår også et bedre selvværd hos eleven og 
der kan etableres en god dialog mellem eleven 
og læreren.
Læreren må vise sin store glæde og stolthed og 
rose eleven, selv for de mindste sejre. Læreren 
må glædes med eleven, for det er et stort fælles 
anliggende. Så derfor se de store sejre i de små 
frem-skridt, se det store i det små.

Lærerplanen:
Benytter man Rudolf Steiners lærerplan, 
undervises hele mennesket. Der undervises i 
mangfoldig-hed ikke i ensidighed. Der under-
vises kunstnerisk, kvalitativt og kreativt.
Eleverne skal opleve en kvalitativ fornemmelse 
for tallenes verden gennem regning, bogsta-
verne og ordets verden gennem dansk, far-
vernes kvaliteter gennem tegning og maling, 
tonernes skønhed og det sociale sammenspil 
gennem musikkens verden, at kunne udtrykke 
sig som menneske gennem sprog og gebærder 
i det dramatiske, og opleve verdenskulturen 
gennem kulturperioderne.

Denne form for undervisning er en slags 
”sjælemælk”, som vil følge eleven hele 
livet igennem.

Gennem at 

finde balancen, 

arbejder man 

imod ensidighed 

og frem mod 

mangfoldighed

»

UDDANNELSESCENTER

Strandvejen 11, DK 4733 Tappernøje
Tlf. +45 55 96 04 63 eller +45 55 96 72 93
E-mail: uddannelse@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk
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E-mail: uddannelse@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk
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Eventyret om Vanten
 

Eventyret om vanten er en morsom og musikalsk forestilling, hvor vi møder mange dyr og hvor 
alle kan være med. Forestillingen taler til fantasien, bevægelsesglæde og sociale evner.

Længde: 30 min.
Maks. antal tilskuere: 40.
Rum: Sal eller et større legerum i børnehaven. 
Målgruppe: Børn og barnlige sjæle fra 3-93 år. 

Dyrene fremføres af en eurytmist som skifter dragt for hvert dyr. 
Der er en fortæller som spiller violin, er morfar og har en lille hund. 
 

UDDANNELSESCENTER

Strandvejen 11, DK 4733 Tappernøje
Tlf. +45 55 96 04 63 eller +45 55 96 72 93
E-mail: uddannelse@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk
 

Produceret af Inanna-ensemblet, Järna, i samarbejde 
med Udviklingscenter Marjatta 
Medvirkende: Charlotte V. Krantz eurytmist/danser 
og Ph. D Göran Krantz, koreograf.
Forestillingen har haft over 100 opførelser i flere lande.

Pris: 3.500 + rejseomkostninger.
Kontakt: charlotte.vkrantz@gmail.com 

Hvis I vil have besøg af musen, frøen, haren, ræven, vildsvinet, 
ulven, og bjørnen, så kommer vi! 

Attraktiv stilling som Viceforstander på Tornsbjerggård 
pr. 1. 10. 2016, med særlige kompetencer og ansvarsområde 
indenfor socialterapien

Se mere på hjemmesiden efter 1. maj 2016

www.tornsbjerggaard.dk

Tornsbjergvej 98, 8350 Hundslund, 86 55 04 05
Mail: mail@tornsbjerggaard.dk

Kusine Vitamin 
  

Hvis du vil, kommer kusine Vitamin til jer og 
tager jer med på en rejse ud i den store verden!
        Længde 30 minutter

Forestillingen bygger på 
L. Helsings sjove histo
rie om en lille piges 
eventyrlige rejse ud i 
den store verden. 
Hun kører i tog, svøm
mer, rider, sejler, flyver, 
sidder på en krokodilles 
ryg og meget mere.                      
Forestillingen taler til 
fantasien og har fokus 
på forvandling, akti vitet, 
bevægelse og glæde.

Der kan være op til 40 
tilskuere i alderen 393 
år. Der kan spilles i et 
legerum, et klasse
værelse eller en euryt
misal. 

En eurytmist, en 
fortæller/musiker og 
en dukke fører gennem 
fortællingen.

UDDANNELSESCENTER

Strandvejen 11, DK 4733 Tappernøje
Tlf. +45 55 96 04 63 eller +45 55 96 72 93
E-mail: uddannelse@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk
 

Produceret af Inannaensemblet, Järna, i samarbejde 
med Udviklingscenter Marjatta 
Medvirkende: Charlotte V. Krantz eurytmist/ danser 
og Göran Krantz koreograf.
Forestillingen har haft over 100 opførelser i flere 
lande.

Pris: 3.500 + rejseomkostninger.
Kontakt: charlotte.vkrantz@gmail.com

Kusine Vitamin.indd   1 16/04/16   06.17

Søjlen i mit liv
Bærer smukke blomster
Rundt om min søjle flyver
Mange sommerfugle.

I mit liv bliver jeg skældt ud
Og hører mange grimme ord
Og jeg kan ikke tåle når mennesker
Taler om mig bag min ryg

Så griber jeg fat i min søjle
Og holder fast i min tro
Jeg kigger op mod stjernerne
Og søger efter dig der oppe.

Søjlen i mit liv bliver smukkere og smukkere
Mit hjerte fyldes med sang
Jeg hører englestemmer inde i min søjle
Det gør mig stærk i min tro.

Louise Hansen

Fra bogen ”Med egne ord” 
udgivet af Lyrikværkstedet Naos 2014.
Naosdigte.wordpress.com

   

airosK
Hvis du vil støtte KAIROS og bestræbelserne på at formidle 

det arbejde, der udføres for mennesker med særlige behov, 

ud fra antroposofien og Rudolf Steiners livssyn,,er det bed

ste du kan gøre at tegne abonnement.

Det koster 200,kr. for nr. 1 og 2 2016
Indbetal beløbet på konto nr. 84011296104

Ekspedition: Helle Mørkeberg
hlem@marjatta.dk

Husk at angive tydelig navn og adresse.

er kommet til verden!
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Kairos er kommet til verden!

Hvis du vil støtte KAIROS
og bestræbelserne på at formidle
det arbejde, der udføres for mennesker med særlige behov,
ud fra antroposofien og Rudolf Steiners livssyn,
er det bedste du kan gøre at tegne

abonnement
Det koster 200,kr. for nr. 1 og 2 2016
Indbetal beløbet på konto nr. 84011296104

Ekspedition: Helle Mørkeberg
hlem@marjatta.dk

Husk at angive tydelig navn og adresse.

airosK


