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Velkommen til KAIROS 
nummer 1 2017 
Af Randi Pisani, redaktør

                                         

Torben Olesen, der i 2016 har været 
redaktør og fødselshjælper på de to 
første numre af Kairos, har trukket 
sig tilbage, og jeg takker for at have 
fået overdraget det tillidshverv, det 
er, at være redaktør for alle jer, der 
interesserer jer for og lever med det 
helsepædagogiske arbejde.

Målet er, også i dette nummer, at 
belyse et tema både fra dagligdagens 
perspektiv på bosteder, værksteder 
og andre af hverdagens kulturrum, 
hvor vi alle mødes, og samtidig fra et 
helsepædagogisk, forskningsbaseret 
og samfundsmæssigt perspektiv.

Denne gang har vi taget mennesket 
i digitaliseringens tidsalder under lup.

I 1990 fik jeg min første computer 
med grønne bogstaver på den sorte 
skærm. I WordPerfect, skulle man 
huske en bunke tastaturkombinati-
oner - hvis noget skulle i kursiv blev 
man svedt, man havde floppy disk og 
ondt i maven af skræk for om tekster-
ne blev på dem, hvilket de af uvisse 
årsager  ofte ikke gjorde. Bankbogen 
var stadig af papir, mønttelefonen 
på kollegiegangen tog 25-ører. I min 
taske havde jeg en paperback, en 
pung med rum til sedler og mønter 
og busbilletter, en pakke blå Samson 
og Rizla-papir (det var dengang), min 
kalender, Harley Davidson-fyldepen-

nen, som fulgte mig i mange år til den 
til sidst blev stjålet, og notesbogen til 
pludselige tekster. 

Det var altsammen i forrige årtusin-
de, og alligevel er det ikke så længe 
siden.

Nu står vi her og skal gebærde os i 
smartphones, tablets, bærbare com-
putere og muligheden for bag øret at 
indoperere en lille chip, der fortæller 
lægen og alle andre, hvad der er at 
vide om os. 

Som Niels Henrik Nielsen skriver 
i den indledende artikel ”Fremtidens 
menneske”, befinder vi os i den fjerde 
teknologiske revolution. Vi har slup-
pet dampmaskinen og elektriciteten, 
computerens og internettets barnesko 
er længst trådte - vi er nået til digitali-
seringen og sammensmeltningen af 
teknologi og menneske. Vi har fået 
redskaber i hånden, som vi ikke helt 
kan overskue omfanget af, og både 
samfund og magtstrukturer ændrer 
sig.

 
Morten Fenger råber, som psykolog, 
vagt i gevær, vores hjerne er stadig 
på savannen og går efter den hurtige 
belønning. Dick Tibbling fra Järna 
skriver i sin glimrende artikel ”Den 
nya verkligheten”, at overdreven 
brug af de digitale medier bidrager 

til adskillige nye diagnoser. Der er 
al grund til at vi tænker os godt om. 
Ben Dittmann stiller spørgsmålet 
”Fiktion og virkelighed – hvad er det 
for størrelser i dag”?

Men teknologien giver os mulighe-
der. Som det fremgår af artiklen fra 
Silkeborg Steiner-Skoles specialklasse 
kan fotos og film iPad’en give aner-
kendelse og nære samtaler. Kom-
plekst og avanceret bliver det, når 
Mette Linde og Camilla på Svalebo 
nu skal til at arbejde med en øjensty-
ret talemaskine. Teknologien giver 
nye menneskemøder og nye skæbner.

Lind Einarsdóttir trækker linjerne 
meget klart op i den afsluttende arti-
kel ”Gudernes arbejde”: Vi står i fare 
for at få optimeringskasketten, hvor 
alt skal måles, vejes og fikses i stadigt 
hurtigere tempo, trukket så langt 
ned over øjnene, at vi ikke længere 
formår, at se den sunde kærne i det 
menneske, vi står overfor. Hvad enten 
det er New Public Management eller 
antallet af timer foran skærme har 
Steiner-/Waldorf-/helsepædagogik-
ken en stadig vigtigere opgave: den 
må netop formå at være det modstyk-
ke, der skal vokse med og give ballast 
i digitaliseringens og effektiviserin-
gens tidsalder!

Derfor bliver jeg så glad, når jeg læser 
at Siv fra Hadruplund mødte ispigen 
Georgia i Assisi, og når Lars siger til 
Anne-Lene, han er glad for sin mobil, 
men når han skal spørge kæresten, 
om hun vil forloves, så skal han 
spørge i virkeligheden. Jeg håber, hun 
siger ja.

Jeg vil gå derud i virkeligheden - i 
min taske har jeg min Smartphone, 
mit Visakort, mit Rejsekort og så en 
ny paperback. 

God læselyst og god sommer!
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Rudolf Steiner forudså denne udvikling og selv 
om han så kritisk på de virkninger, teknikken 
og elektriciteten har på mennesket, så var han 
også yderst interesseret i alle teknologiske 
fremskridt. Om menneskets sammensmelt-
ning med teknikken udtalte han følgende: 
”Disse ting må ikke behandles på en sådan 
måde, som om at det var noget man måtte 
bekæmpe. Det er en helt forkert anskuelse. 
Disse ting vil ikke udeblive, de vil komme…”  
For Rudolf Steiner kom det an på, hvem det er, 
der bestemmer udviklingen. Bliver den styret 
af mennesker som arbejder uselvisk for jor-
dens og menneskehedens bedste, eller bliver 
den styret af mennesker, som på egoistisk vis 
forsøger at udnytte disse ting. Det er det store 
problem. 

Udelukkende uselvisk interesse?
Hvordan kan man afgøre, om en teknologi tje-
ner jordens og menneskehedens bedste, eller 
om den udelukkende tjener selviske interes-
ser? Det er måske slet ikke så enkelt.
For mange år siden arbejdede jeg i Camphill. 
Jeg havde ansvaret en spastisk lammet dreng. 
Han kunne intet selv og kunne ikke tale. 
Mange år senere fik han diverse elektroniske 
hjælpemidler. Han kunne nu kommunike-
re. Det viste sig, at han var et højt begavet 
menneske. En ikke ualmindelig historie. Men 
tjener teknologien her kun uselviske interes-
ser? Selvfølgelig er det en stor forbedring af 

dette menneskes situation, men hvilke motiver 
har drevet de mennesker, der har fremstil-
let teknologien? Fascination af teknikkens 
muligheder? Ønsket om at tjene penge? Eller 
et rent ønske om at hjælpe? Vanskeligt at svare 
entydigt på. Det selviske og uselviske blander 
sig sammen.
Steve Jobs, grundlæggeren af Apple, havde et 
stort ønske om at tjene menneskeheden bedst 
muligt. Men, tjener Apples produkter menne-
skeheden? Det er indlysende, at man hverken 
kan svare ja eller nej til det spørgsmål. Vi må 
sige både-og.  Den miljø- og sundhedsmæssi-
ge belastning ved fremstilling og anvendelse af 
elektronisk udstyr er en kendt sag. Forskning 
viser, at overdreven brug hos børn og unge, 
skader både indlæring, udvikling og sociale 
evner. Men der er også store fordele. Hurtig 
adgang til information og tidsbesparelse ved 
kommunikation, og store lettelser i hverdagens 
arbejdsgange. Mulighederne og fordelene vil 
blive flere. Men hvor er vi på vej hen?

Transhumanismen
For transhumanisten er teknologien i sig selv 
menneskets fremtid. Mennesket er i sin biolo-
giske form blot et yderst ufuldkomment stadi-
um i intelligensens udvikling. Teknologien, og 
her menes ikke blot computere, men kunstig 
intelligens, robotteknologi, genmodifikation, 
nanoteknologi, implantater osv. er evolutio-
nens næste trin. På et tidspunkt vil vi nå den 

Fremtidens menneske   
– teknologi og skæbne

Af Niels Henrik Nielsen, 
lærer ved Rudolf Steiner-
Skolen i Skanderborg, 
seminarielærer, musiker og 
generalsekretær for Antro-
posofisk Selskab i Danmark

Den teknologiske udvikling skrider fremad med voldsom  

hastighed. Man taler nu om ”den fjerde teknologiske revolution”. 

Den første var opfindelsen af dampmaskinen. Den anden var ind-

førelsen af elektriciteten og samlebåndet. Den tredje var udvikling 

af computeren og internettet. Den fjerde er digitaliseringen og 

sammensmeltningen alle teknologier og frem for alt af mennesket 

og teknologien. Først skabte vi alle de forskellige teknologier og 

satte dem ind i verden. Nu begynder vi at forbinde os med tekno-

logien på en helt ny og gennemgribende måde. 
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postbiologiske tid. I bedste fald vil menneskets 
bevidsthed da kunne overføres til nye, langt 
bedre og mere holdbare ikke-biologiske materi-
aler. Dette vil være nødvendigt, hvis mennesket 
stadig ønsker at være en del af evolutionen. Man 
vil kunne opnå jordisk-materiel udødelighed. 
Sanserne vil være langt bedre, og min intelligens 
direkte forbundet med en omfattende metaintel-
ligens. Man vil kunne skifte mellem forskellige 
”kroppe” og vil kunne eksistere uafhængigt af alle 
ydre forhold. 
Det er ikke kun utopi – der arbejdes seriøst på 
disse ting, og der gøres fremskridt i rasende hast.
Men hvorfor gør vi det? At det giver god mening, 
at hjælpe syge og handicappede er indlysende.  
At teknologien letter mennesket for opslidende, 
tidskrævende og monotont arbejde, og samtidig 
frigør tid og kraft til andet, er ligeledes frem-
skridt. 
Men hvorfor er jeg villig til at tage skridtet videre 
og modificere mit legeme, mine sanser og min 
bevidsthed vha. teknologi. Spørger man transhu-
manisten, så er målet at overvinde den biologiske 
ufuldkommenhed, og at binde bevidstheden til 
uforgængelige materialer. Man ønsker ikke at dø, 
man ønsker ingen sygdom eller svaghed. Man 
ønsker at blive til et ”overmenneske”.  Har vi her 
nået den ultimative egoisme?

Friheden
I antroposofien taler vi også om ”forbedring” af 
mennesket. Her drejer det sig i midlertid ikke om 
at binde bevidstheden til uforgængelige mate-
rialer, men om det modsatte. Bevidstheden og 
intelligensen må frigøres og hæves til det over-
sanselige. Tænkningen må udvikles til at kunne 
tænke spirituelt. Ud af denne tænkning vokser en 
forfinelse af følelseslivet, sanserne og det moral-
ske. Det overordnede mål er, at mennesket mere 
og mere tager ansvar for den videre evolution ud 
fra åndelige synspunkter – ikke blot materielle.
Alle mennesker befinder sig på denne vej. Vore 
liv og vore skæbner er skridt på vejen. 
Og nu ser vi det spændingsfyldte dilemma. Vores 
stræben efter at frigøre bevidstheden og det 
sjælelige fra bundetheden til den fysiske verden 
blander sig med en stræben efter at binde be-
vidstheden til det fysisk-materielle vha. teknologi. 
Dette dilemma vil gøre sig gældende i ethvert 
menneske, efterhånden som menneske og maski-
ne vokser sammen.
Hvordan løser vi det problem? Da ethvert 
menneske er individuelt og har sin egen skæb-
nevej, kan der ikke gives almengyldige svar. 
Spørgsmålet må altså i hvert enkelt tilfælde være: 
Hvad betyder denne eller hin teknologi for min 

Hurtig adgang til information 
og tidsbesparelse ved 
kommunikation, og store 
lettelser i hverdagens arbejds-
gange.  Mulighederne og for-
delene vil blive flere. 
Men hvor er vi på vej hen?

»
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skæbne? Har man med mennesker at gøre, 
som ikke selv kan afgøre dette spørgsmål, så 
må jeg afgøre det. Og her stiger ansvaret, da 
min afgørelse får konsekvenser for dette men-
neskes skæbne.
Men hvordan hænger det teknologiske 
overhovedet sammen med menneskehedens 
skæbne? Følgende citat kan give en retning:
”Den kolde teknik giver menneskets tænkning 
et præg som fører ind i friheden. Imellem 
løftestænger, hjul og motorer lever der kun en 
død ånd; men i dette dødsrige vågner den frie 
menneskesjæl”. 

Modvægt til 
”skærmkunsten” 
Teknologien er min skæbne. Jeg må forbin-
de mig med den, for at kunne vågne til min 
frihed. Rudolf Steiner talte om, at 
”skærmkunsten” er en af de ting, 
der vil føre os længere og længe-
re ind i materialismen og binde 
bevidstheden i det fysiske. Men 
han siger også, at dette ikke er 
noget, der skal afvises. Der skal 
tværtimod skabes modvægt.
Hvordan opstår denne mod-

vægt? Den opstår, når den frie menneskesjæl 
begynder at søge den åndelige virkelighed. 
Jeg søger den samtidig med, at jeg lever i den 
teknologiske virkelighed. Er modvægten stærk 
nok, vil teknologien ikke skade mig. Tværti-
mod. Den anstrengelse, det kræver at udvikle 
modvægten, vil styrke mig i spirituel hen-
seende. Og den frigjorte tid og den frigjorte 
kraft, som jeg har fået gennem teknologien, vil 
netop gøre det muligt at skabe denne mod-
vægt. Problemet opstår for alvor, hvis jeg ikke 
bekymrer mig om modvægten. Og det opstår 
for alvor for de mennesker, hvis skæbne jeg 
har ansvar for, hvis de ikke selv er i stand til at 
skabe modvægt. Her må jeg overveje, hvordan 
jeg hjælper disse mennesker med at skabe 
denne modvægt. Jeg må stille spørgsmålet, om 
det overhovedet tjener dem at blive alt for tæt 

forbundet med teknologien. Og jeg må 
spørge mig selv om, hvor langt jeg er 

villig til at gå i min sammensmelt-
ning med teknologien. Findes der 
en grænse – et ”point of no return”, 
hvor det ikke længere er muligt at 
frigøre sin bevidsthed fra bundethe-
den til det fysiske?

Tegning:
Anne Cecilie Sejthen.
9. kl. Rudolf Steiner-
Skolen i Skanderborg
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Anne-Lene: Ved du hvad digitale medier er? 
Lars M: Digitale medier?? Det ved jeg ikke.

Anne-Lene: Det er tekniske systemer eller 
redskaber vi kan bruge til at kommunikere med 
hinanden, f.eks. telefon eller internet. 
Lars M: Nåh ja, det ved jeg godt, hvad er, det 
vidste jeg for resten godt!
Anne-Lene: Har du noget af det?
Lars M: Jeg har 2 mobiltelefoner, en Ipad og et 
TV og en playstation, men det tæller ikke, og 
jeg bruger den heller ikke ret tit.

Anne-Lene: Hvad bruger du mest?
Lars M: Mobil og iPad. Tv hvor jeg spiller – 
men ikke så meget. 

Anne-Lene: Hvad bruger du din mobil til?
Lars M: Skriver sms og spiller spil.

Anne-Lene: Hvad ville du gøre, hvis du ikke 
havde din mobil?
Lars M: Så ville jeg købe en mobil, for den kan 
man kan ikke undvære. Da jeg var på eftersko-
le, fik jeg en mobil, så jeg kunne ringe hjem. 
Hvis jeg ikke havde en mobil, ville jeg ringe 
til min kæreste eller skrive et brev til hende, 
men så går der så lang tid, og jeg ser hende jo 
næsten hver dag. Det er dejligt at kunne skrive 
godnat til hende.

Anne-Lene: Hvem skriver du mest med? 
Lars M: Min familie og kæresten
Anne-Lene: Ved du, hvad en profil er, og har du 
en?
Lars M: Jeg ved, at man kan oprette en med et 

navn, så man kan gå ind og læse om andre og 
fortælle om sig selv. Jeg har ikke en profil, men 
jeg har en mailadresse, det er ligeså godt.
På facebook kan man skrive til dem, man 
kender igennem familie og venner eller chatte 
med dem. Jeg har haft en, men jeg brugte den 
ikke, for jeg vil hellere være sammen med 
mine venner.

Anne-Lene: Bruger du meget tid på nettet?
Lars M: Jeg har skemalagt, hvornår jeg bruger 
min mobil og ipad, for ellers løber tiden fra 
mig, og jeg glemmer, hvor jeg er. Jeg holder 
kontakt med andre mennesker, jeg ikke ser så 
tit, men mest sammen med min kæreste, som 
jeg ikke bor sammen med.
Jeg kan heldigvis tale, men dem, der ikke kan 
tale, de kan bruge deres iPad til at skrive med 
og vise billeder, ligesom Louise.

Anne-Lene: Hvad er det bedste ved at kunne 
bruge digitale medier?
Lars M: Det bedste er, at jeg kan spille, har 
min kalender, kan skrive sms og ringe til dem, 
jeg holder af. På nettet ser jeg efter tv program, 
kigger på Google om for eksempel en kendt 
skuespiller eller om film og fodbold eller 
Kandis, som jeg godt kan lide, så kan jeg se, 
hvornår de spiller på Låsby kro. 
Jeg vil gerne forloves med min kæreste, men 
det skal jeg spørge om i virkeligheden. Måske 
siger hun ja.

Lars M og Anne-Lene
Bor begge i Hertha levefællesskab

Digitale medier
Samtale med en beboer i Herthas bofællesskab
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Smartphones på savannen

Den digitale verden belønner 
vores hjerne – så hvorfor 
ændre adfærd?

Beslutningstagerne er af den overbevisning at digitalisering kun 

kan give velstand og bør ske så hurtigt som muligt i samfundet, 

skoler og daginstitutioner. Den digitale verden lægger sit net 

ned over såvel logistik, som læring og menneskelige relationer. 

Men som forsker savner jeg en reel videnskabelig dokumenta-

tion af hvorvidt og hvornår og hvordan en digitalisering af læring-

smiljøer og menneskelig kontakt fremmer, forandrer eller direkte 

hæmmer barnets usynlige, men grund læggende sansemotoriske 

udvikling og integration eller det unge menneskes kognitive, 

psykosociale og fysiske udvikling og duelighed.

Af Morten Fenger, 
Ph.d i psykologi og 
forfatter til bogen 
”Når mobilen tager 
magten”.

Illustration: N. E. Bach Boesen
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Vores hjerne er evolutionært designet til at 
fungere på en begivenhedsfattig savanne og til 
at skulle kvikkes op med en belønning, når der 
en sjælden gang skete noget i omgivelserne. 
Den kemiske belønning for at være oppe på 
beatet kommer i form af stoffet dopamin, det 
er opkvikkende og giver os følelsen af velvære. 
Derfor er vi så ofte online for lige at tjekke 
den moderne savanne. Det ved den moder-
ne IT-industri, men det ved den almindelige 
IT-bruger ikke.

Den digitale verden giver ro – hvorfor 
så ændre adfærd?
Den digitale verden giver øjeblikkelig be-
lønning og holder de unge trofast optaget – 
hvorfor så ændre adfærd? For mange familier 
er den digitale verden det sted, hvor man 
kan parkere sine børn, når der er tidsmangel, 
eller når der er adfærdsproblemer. For skoler 
og daginstitutioner er den digitale verden 
et lovkrav, som ifølge beslutningstagernes 
påstand skulle gøre læring og læringsmiljøer 
bedre, hurtigere og billigere. Ikke alle lærere 
og pædagoger accepterer påstanden, selvom 
der er stærke kræfter som trækker i digitali-
seringens retning – børn og unge, som higer 
efter smartphonen, og industrien, som presser 
på, for at sælge idéen om at digitalisering giver 
vækst og velstand. Men hvorfor har vi trang til 
at være på internettet, og hvem er det egent-
ligt, at digitaliseringen af skolen og det sociale 
liv gavner?  

Menneskets adfærd er bestemt af 
evolutionen
Gennem evolutionen har mennesket udviklet 
og nedarvet to grundlæggende mekanismer 
for artens og organismens overlevelse. Den 
første mekanisme er angstsystemet, som sik-
rer, at vi undgår farlige situationer og flygter 
eller bekæmper det, som truer vores liv. Den 
anden mekanisme er adfærdsbelønning: Vi 
bliver kemisk belønnet i hjernen for adfærd, 
som sikrer overlevelse. Belønningen optræder 
i form af stoffet dopamin ved tre grundlæg-
gende typer adfærd: Sex, føde og at holde sig 
orienteret. Sex sikrer artens overlevelse, føde 
sikrer organismens overlevelse indadtil, mens 
orientering sikrer organismens overlevelse 
udadtil

1
. For pattedyrshjernen viste det sig i 

løbet af evolutionen at en gruppe mennesker, 
som holdt sammen, langt bedre kunne sikre 
overlevelse og forplantning end mennesker, 
som holdt sig adskilt. Det betyder, at hjernen 
blev genetisk kodet til at udløse belønning, når 

organismen holder sig aktiv i fællesskaber og 
løbende sørger for at blive set, accepteret og 
anerkendt

2
.

Smartphonen giver øjeblikkelig beløn-
ning
De hændelser eller genstande, som tænder 
hjernens belønnings- og strafsystemer, får 
privilegeret adgang til vores opmærksomhed. 
Smartphonens øjeblikkelige adgang til at 
orientere sig på websites, nyheder, spil eller 
sociale netværk er på den måde vores tids 
mest geniale opfindelse. Hver gang vi tjekker, 
giver hjernen os et lille skud dopamin som 
belønning for, at vi holder os orienteret – bli-
ver klogere - og holder os tilknyttet gruppen. 
Hvad hjernen ikke ved, er at det er et elektro-
nisk surrogat, som har til formål at fange og 
styre vores opmærksomhed.

De sociale medier og FOMO
Både i skolen og i fritiden skal børn og unge 
finde ud, hvem og hvad de bliver. De søger 
derfor anerkendelse og udforskning af dem 
selv, deres venner og deres rollemodeller i de 
tilgængelige sociale netværk og praksisfæl-
leskaber. De resursestærke børn opfatter de 
elektroniske sociale medier som et tillæg til 
de allerede eksisterende analoge netværk og 
aktiviteter. Men for andre børn kan de elektro-
niske sociale medier gøre ondt værre. Fagper-
soner, der arbejder med børn, kan observere 
at skolepiger i 1. og 2. klasse er ulykkelige og 
stressede, fordi pigerne konstant oplever et 
behov for at skulle følge med i, hvad der fore-
går på de sociale medier, og sørge for at blive 
set og ’liket’. De unge higer efter social accept, 
anerkendelse og tilhørsforhold i gruppen, og 
de er derfor simpelthen bange for at gå glip 
af vigtig information, som kan forøge deres 
chancer for overlevelse i gruppen. Fænomenet 
kaldes ’fear of missing out’ (FOMO). 

Men at holde sig opdateret på Facebook gør 
dig ikke bedre til sport, dans eller musik og ej 
heller mere socialt lykkelig, selvom du gerne 
vil tro det. Forklaringen på, at Facebook har 
bredt sig som en steppebrand på savannen, 
er netop, at det rammer ind i det helt basale 
behov for at orientere os i vores gruppe – er 
flertallet af dine venner på Facebook, så er du 
også tvunget til at blive medlem. Problemet er, 
at et virtuelt gruppetilhørsforhold via Face-
book stjæler din tid og energi fra sunde ana-
loge fritidsaktiviteter og de relationer af kød 
og blod, som du burde pleje og fornøjes ved. 



10                            NR 1, 2017airosK

Men, når hjernen giver den unge belønning 
for at være på de elektroniske sociale medier 
som Facebook, hvorfor så ændre adfærd?

Computere afleder og stjæler opmærk-
somheden
Hvordan kan man blive mindre klog med en 
smartphone? Først det helt simple, at dine 
færdigheder og evner tager form af, hvad du 
bruger din tid på. Smartphonen og dens digi-
tale muligheder er designet til at blive brugt til 
underholdning, adspredelse og reklamer. Bø-
ger kan du fordybe dig i, styrer alle input, og 
de speeder ikke din hjerne, mens smartphones 
og tablets er indrettet således, at de digitale 
medier styrer dig og alle de input, du udsæt-
tes for. De mange stimuli og inputs er næste 
problem med de digitale værktøjer og medier. 
Menneskets hjerne kan kun fastholde op-
mærksomheden på én ting ad gangen, og den 
fokuserede opmærksomhed er hele grundlaget 

for, at man kan indlære viden og færdighe-
der. Enhver ændring og lyd fra skærmen – et 
bip fra en e-mail, en push-meddelelser, eller 
et hurtigt blik på en computerskærm eller 
smartphone for at tjekke Facebook, Snapchat, 
Instagram, nyheder med videre – tvinger 
opmærksomheden væk fra det oprindelige 
fokus og over på det nye og dermed hæmmes 
læringen. Men når både beslutningstagere og 
skoleelever synes godt om digitale læringsmil-
jøer, hvorfor så ændre adfærd?

1. Porno, sukker og breaking news er de tre
kunstigt frembragte ting som er bedst til at trigge
belønningen for de tre adfærdsformer.
2. Sociale medier som Facebook eller Instagram
er den foreløbige bedste kunstige frembragte ting
til at trigge belønningen for social tilknytning.

Mindre computertid, bedre  
PISA-test
OECD er en overnational institution, 
som arbejder på at fremme økonomisk 
vækst for dets 34 medlemslande. OECD 
indførte i 2000 PISA-testen til at måle 
skoleelevers præstationer inden for 
læsning, matematik og problemløsning. 
I OECD’s seneste rapport, ’Students, 
Computers and Learning’, fra 2015 var 
ønsket at se om massive investeringer i 
computere og IT-undervisning i sko-
lerne, gav afkast i form af forbedrede 
skolepræstationer. Rapportens resulta-
ter blev en øjenåbner. I de lande med 
mindst computertid (10 minutter), som 
Sydkorea, Shanghai, Hong Kong og 
Japan, havde eleverne bedre præstatio-
ner i PISA-testen end lande med meget 
computertid (40 minutter), som Sverige, 
Grækenland og Danmark. 

Smartphones forstyrrer 
undervisningen
En anden vigtig undersøgelse kommer 
fra The London School of Economics 
and Political Science med rapporten ’Ill 
Communication: Technology, Dis-
traction & Student Performance’ som 
undersøgte eksamenskaraktererne i 
91 engelske skoler. Rapporten viste, at 
eleverne på de 91 skoler efter et forbud 
forbedrede deres eksamenspræstationer 
med 6 % i forhold til før forbuddet, hvor 
eleverne godt måtte have smartphone 
med i skolen og i timerne. Det var især 
den dårligste fjerdedel af eleverne som 
præsterede bedre – de opnåede en for-
bedring på 14 % i karaktergennemsnit. 
Rapporten konkluderede, at et smart-
phoneforbud er en simpel vej til forbed-
ring af karaktergennemsnittet. 



11  airosKNR 1, 2017

De nordiske lande ligger mit hjerte nær, det 
skandinaviske fællestræk og samtidig den 
tydelige forskellighed. 

Jeg har i ca. 6 år siddet som dansk repræsen-
tant i NFLS (Nordiska Förbundet för Läkepe-
dagogik och Socialterapi).

Da Helsepædagogisk Sammenslutning for 
nogle år siden vedtog at nedsætte en bestyrel-
se, fik jeg den opgave at være bindeleddet mel-
lem det danske og det nordiske samarbejde.

Det er et spændende arbejde, hvor jeg hele 
tiden har formidlingen mellem sammenslut-
ningerne for øje; det er udfordrende, udviklen-
de og i evig bevægelse. Jeg har besøgt mange 
skoler, bosteder og værksteder i de 5 medlems-
lande og mærker, hvordan den fælles impuls 
bærer os i vores daglige arbejde på tværs af 
landegrænser og lovgivning.

Nordisk forbund har de sidste år arbejdet 
med at formulere de 5 hovedopgaver, vi ser os 
selv varetage i fællesskab, og som et menneske 
står NFLS  med hjertet i det Antroposofiske, 
plantet på jorden med et ben i forskning og 

formidling og det andet ben i fonde og bi-
standsarbejde i øst.

Højre arm rækker mod stadig uddannelse 
og udvikling, og venstre arm repræsenterer 
Nordisk Allkunst for udviklingshæmmede, der 
afholdes hvert andet år, skiftende mellem de 
nordiske lande. 

Hovedet er ”Majdagene”, de Nordiske stu-
diedage for mennesker som arbejder indenfor 
helsepædagogik og socialterapi. Det afholdes 
i Järna, ligeledes hvert andet år, i år d. 24.-27. 
maj 2017, med temaet Digital teknik, socialt 
liv og spiritualitet.

Det nordiske samarbejde

Af Anne-Lene Jappe, 
beststyrelsesmedlem i
Helsepædagogisk 
Sammenslutning.
Uddannet Guldsmed og 
R.S pædagog
Bodelsleder og 
bosiddende i 
Hertha Levefællesskab
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iPads i folkeskolen skaber 
ikke fremtidens programmører

Af Jesper Balslev, 
digitaliseringsforsker,  
lektor på Københavns  
Erhvervsakademi og 
tilknyttet instititut for 
filosofi og videnskabs-
studier på Roskilde 
Universitet.

Synspunkterne i 
debat indlægget er 
hverken udtryk for 
KEA’s eller RUC’s 
holdninger, og de ta-
ger udgangspunkt i et 
arbejde, hvis resulta-
ter først præsenteres i 
samlet form i 2019.

DEBAT: Man skaber ikke dygtige 

programmører ved at uddele iPads i 

folkeskolen. 

Tværtimod oplever lande, hvor der er 

blevet investeret i læringsteknologi, et 

fald i faglige færdigheder, skriver  

Jesper Balslev.



13  airosKNR 1, 2017

Inden for digitalisering af uddannelse er det 
meget svært at finde evidens for, at investe-
ringer i læringsteknologier fører til et øget 
læringsudbytte. 

Lande, der har investeret meget i digitalise-
ring, oplever et fald i læse- og matematikfær-
digheder. Omvendt er det modsatte tilfældet 
for en række asiatiske lande, der har været 
meget forsigtige med digitalisering af skoler og 
uddannelser, og som altså performer højt på 
de samme parametre. 

Det kan man alt sammen læse i en OE-
CD-rapport fra sidste år, der ydermere kon-
kluderer, at de studerende, der bruger com-
putere, iPhones og tablets mest, er dem, der 
klarer sig dårligere end dem, der kun bruger 
dem moderat. 

Udover det er der nærmest ingen effekter at 
spore på social mobilitet, som ellers har været 
det største potentiale.

Med andre ord risikerer vi at have hældt 
milliarder ned i et sort hul. Det er ikke, fordi 
det politiske system er uvidende om den virke-
lighed. Det bemærkelsesværdige er, at kon-
klusionen er, at vi skal digitalisere meget mere 
– og det er altså digitalisering forstået som en 
fluffy, one-size-fits-all, abstrakt, ikkedefineret 
ting.

Hvad om vi droppede forestillingen om, at 
det ”at være bruger af IT skaber ITkompeten-
cer” med et mål om, at vi skal udvikle vores 
evner til at tænke abstrakt, kritisk, kreativt, pa-
radoksalt og komplekst, som World Economic 
Forum i en rapport i år mener er de kompe-
tencer, vi får brug for i fremtiden? 

Kompetencer vi kunne bruge til at udvikle 
produkter og services til det globale marked. 
Det at blive til en god programmør har intet at 
gøre med, om man har haft en iPad i folkesko-
len, men om man har udviklet en høj kognitiv 
kapacitet inden for logisk og kritisk tænkning, 
får den bedst mulige undervisning og har 
en veludviklet psykologisk forståelse for ens 
målgruppes behov og begær.

Hvorfor outsourcer man politisk tænkning 
til en Google-finansieret tænketank, der 
tilbyder fikse og færdige (og vildt spekulative) 
løsninger, der lover vilde vækstrater, bare vi 

køber deres produkter endnu mere?
Hvorfor er det, når spektakulære påstande 

om deleøkonomi og Internet  of Things og 
Big Data og selvkørende biler fremsættes, at 
det politiske system ikke kaster sig frådende 
analytisk over fænomenerne for at undersøge, 
hvem der har interesse i at sælge koncepterne, 
hvad effekterne har været indtil videre, hvem 
der har gavn af dem, hvilke tanker og teorier 
der ligger bag, og hvordan vi kunne integrere 
de tanker med vores eksisterende institutio-
ner? 

Den samme type spørgsmål, som opstår, 
når man læser om effekterne af investeringer 
i læringsteknologi, kunne man prøve at stille 
trendpusherne: 
•  Hvordan ved vi, om selvkørende biler ikke 

bare er en banal (men lækker!) convenien-
ce-opdatering for den individuelle bilejer? 
Hvad er belægget for at sige, at det vil føre til 
en mindre bilpark? Er salget af boremaskiner 
faldet drastisk, efter der nu findes platfor-
me, hvor vi kan låne boremaskiner ud til 
hinanden?

•  Internet of Things: Hvad er det ægte poten-
tiale? Hvad koster det egentligt at udvikle 
sikre, bæredygtige systemer, der respekterer 
forbrugerens rettigheder? Hvordan konkur-
rerer vi helt specifikt med store udenlandske 
teknologiproducenter?

•  Big Data: Hvad er mulighederne og omkost-
ningerne ved at få fat i den data, der ligger 
på amerikanske servere? Hvor meget data er 
egentlig til rådighed for os at analysere på? 

Måske er hovedspørgsmålet: Hvorfor virker 
Silicon Valleymarkedsføring så effektivt, at 
kultiske tanker om adoption og potentiale 
og eksponentialitet løsrevet fra en konkret 
virkelighed kan forføre nationers hele forvalt-
ninger? 
Det burde vi analysere. Og det kunne vi lære 
meget af! 

Debatindlægget blev bragt i Altinget, 
13. december 2016. Her gengivet med tillladelse 
fra Altinget og forfatteren.

Det at blive til en 
god programmør 
har intet at gøre 

med, om man 
har haft en iPad 

i folkeskolen, 
men om man har 

udviklet en høj 
kognitiv kapa-
citet inden for 

logisk og kritisk 
tænkning, får 

den bedst mulige 
undervisning og 

har en velud-
viklet psykologisk 

forståelse for 
ens  målgruppes 
behov og begær.

»



14                            NR 1, 2017airosK

Når levende billeder 
giver stof til samtale  

- iPad’en som kommunikations middel

Af Jannie Hazen, 
lærer i special-
klasserne Rudolf 
Steinerskolen i 
Silkeborg.

I 8. specialklasse på Rudolf Steinerskolen i Silkeborg går der 

to elever. For nogle år siden gik vi fra brugen af kontaktbog 

til brug af iPad som kommunikationsredskab mellem skole og 

hjem. Nu kunne teksten nemt suppleres med billeder og små 

film. Hidtil skulle der fotograferes og printes billeder ud, der 

skulle klippes og klistres i kontaktbogen. Det var ikke altid vi 

fik det gjort, selvom intentionen var der.
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De to elever i klassen, Marius og Julie, har ikke 
tydeligt sprogbrug. De kan have svært ved 
at udtrykke sig og svært ved at blive forstået. 
Vi bruger TTT og boardmakerbilleder  til at 
fremme kommunikationen i selve skoledagen. 
Når vi kommunikerer mellem skole og hjem 
og til skolens andre børn og voksne, er det 
iPad’en der er i brug.

Billeder giver samtale
For nylig var vi til fernisering på Rudolf 
Steinerskolen i Århus. Det var STU-folket, der 
havde lavet en fin grafisk udstilling. Nogle af 
vores gode venner fra Hadruplund og special-
klassen i Aarhus var der også. Det var glæde-
ligt gensyn. Vi gik rundt og så de udstillede 
billeder og spurgte ind til dem. Efter et stykke 
tid spurgte vi så, om vi måtte tage lidt billeder. 
Det måtte vi, og Marius og Julie udvalgt nogle 
motiver. Da vi var kommet hjem på skolen 
igen, viste Marius og Julie deres billeder til den 
voksne, der skulle være i SFOèn. Det foregår 
altid med stor begejstring. Vi havde en dejlig 
oplevelse, der nu kan blive talt om med andre 
mennesker. Helt sikkert skal familierne se bil-
lederne. Helt sikkert bliver der talt om dagens 
oplevelser.

To forskellige anvendelser
De to elever har hver deres måde at bruge 
deres iPad på. De kan begge selv betjene deres 
iPad, finde billeder, små film og spil. Marius 
er også begyndt at skrive små beskeder til sin 
mor. Han starter gerne med ” Kære mor” og 
skriver så en lille linie om noget fra dagen. 
Han skal have hjælp til at stave, men bestem-
mer selv, hvad der skal stå. Marius er også 
mobil og henter sin iPad fra hylden, hvis der 
er noget han vil tage et billede af eller filme. 
Det kan være en tegning på tavlen eller en mus 

på foderbrættet udenfor vinduet. En overgang 
filmede han meget i bussen på vej til skole. 
Han fortsatte med at filme de andre børn, når 
han mødte dem på vej til klassen. Det syntes 
de ikke om, så vi fik en snak om det med bare 
at filme løs. Marius fik at vide, at det er vigtigt 
at spørge folk, om de vil filmes. Det har han si-
den respekteret. Marius fortæller meget udfra 
de billeder og film, han har taget. 

En anden måde, Marius benytter sin iPad 
på, er at optage den musik, han komponerer 
på klaveret i klassen. Han tager sin iPad  og 
sætter den på klaverets nodeholder. Så starter 
han filmoptagelsen, og musikken begynder at 
flyde fra ham. Dybt koncentreret og inderligt; 
han laver harmonier over melodier, han har 
spillet på cello i musiktimen. Når han møder 
sin musiklærer, kan han så vise hende denne 
nye komposition, og han kan tage den med 
hjem og vise den til familien. Marius kan ikke 
noder, og foreløbig er det ikke gennem node-
skrivning, hans musik kan blive husket. Her 
har iPad’en en central funktion. 

Julies situation er en anden. Hun nyder at se 
film fra begivenheder, der har betydet noget 
særligt for hende. Det kan være fra sommer-
ferien, hendes konfirmation eller en musik-
oplevelse.  Hun nyder, at vi kan samtale om de 
forskellige begivenheder. Det er især godt for 
Julie, at kunne vise de andre børn, hvad hun 
har oplevet. Her får disse børn også et indblik 
i Julies liv og kan se, at hun ikke er så meget 
forskellig fra dem. Julies forældre bringer og 
henter hende hver dag, så her er det en mere 
mundtlig overlevering, der finder sted.

For Julie er det mest det visuelle, der betyder 
noget, og de gode stunder, hvor vi sidder og 
taler sammen om de billeder og film, hun 
vælger at se. 

Det er svært at gisne om, hvordan den sprog-
lige udvikling, ville have været uden dette tek-
niske hjælpemiddel. Et interessant spørgsmål 
er for eksempel, om det griber forstyrrende 
ind i vores hukommelsesbilleddannelse, når vi 
genkalder os mange af vores oplevelser på en 
skærm. 

Jeg tror selv, at det afhænger af tilgangen til 
brugen af iPad. I vores undervisning arbejder 
vi meget med mundtlige tilbageblik, hvor 
gårsdagens undervisning skal huskes og gen-
fortælles, her styrkes altså den anden side. Det 
vil således selvfølgelig altid være et spørgsmål 
om balance i brugen af tekniske kommunika-
tionsmidler.
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Med iPad i skole
- apps, billeder og film giver værdighed og respons

Af Kirsten Laborn, 
mor til Marius i 
8. klasse på Rudolf 
Steinerskolen i 
Silkeborg

Marius har Downs Syndrom. Han har et rigt liv og elsker sin 

skole, Rudolf Steinerskolen i Silkeborg. Her har han en skoledag 

i omgivelser, der favner ham. Hans lærere fylder læring og livs-

duelighed på ham i forvisning om, at det betaler sig, og at det er 

det naturligste i verden at stille krav og forventninger til, at ”han 

kan”. Det ruster ham, at man tror på ham.

Marius viser huset, hvor årets sommerferie skal tilbringes.
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Som forældre til et barn med sparsomt sprog, 
trods hans 15 år, oplever vi iPad’en som et helt 
uundværligt kommunikationsredskab i hver-
dagen. Marius’ kommunikative evner er ikke 
med kompetence i et verbalt sprog, men det 
er hans oplevelser og hans læring helt bestemt 
indadtil. At kunne dele dette med sin familie 
og andre er helt afgørende for hans positive 
selvforståelse og for, at det optages fuldt i 
ham, at han ser sig selv som et helt menneske, 
der bliver mødt og forstået i en værdig grad, 
blandt andet når han kommer hjem og fortæl-
ler om sin skoledag.

Rådyr og Carl Nielsen
IPad’en understøtter dette. Med ord på app’en 
Noter, og med små billeder og film som fanges 
dels af hans lærere og dels af ham selv, kan vi 
se, høre, møde og respondere på hans fortæl-
linger, når han hjemme snakker om sin dag i 
skolen.

Små film fra hans bustur til og fra skole, 
giver os et indblik i den del af hans liv.

Forleden kom han hjem og fortalte om et rådyr. 
Da han viste os en filmstump fra sin bustur om 
morgenen, kunne vi åbne og udvide fortællingen 
med ham. Vi så på filmen, at et rådyr var sprun-
get lige ud foran bussen - de undgik at ramme 
det, og havde efterfølgende en vældig snak, 
chauffør og passager imellem, om hændelsen.

I skolen er et emne om Carl Nielsen netop 
afsluttet. Billeder af tavlen i klassen med årstal, 
sange, tegninger kunne åbne for en målrettet 
snak om, hvornår Carl Nielsen blev født, at 
hans mor havde slået sit hoved mod et træ un-
der fødslen, for at dulme sine veer, at de havde 
sunget ”Jeg ved en lærkerede” og mange andre 
sange - samt meget mere.
Den viden, Marius har tilegnet sig for eksem-
pel om Carl Nielsen, samt historien om rådy-
ret er blot to små eksempler på områder, vi 
aldrig ville have haft mulighed for at møde i en 

isoleret verbal kommunikation med Marius. 
Vi ville genkende ord, men gå glip af mange 
sammenhænge.

Dette gør sig naturligvis også gældende den 
anden vej med film og billeder hjemmefra til 
skolens indsigt i Marius’ hjemmehverdag.

Reel og værdig dialog
Således løftes vores interne dialog med Marius 
om hverdagen til et helt andet og langt mere 
reelt og værdigt plan. Det kan muligvis gøres 
med andre medier på samme vis. Det kan 
muligvis gøres ad andre veje, men nemheden 
og adgangen via iPad’ens funktioner i især 
Noter og via film og billeder passer perfekt ind 
i vores hverdag.

Vi har arbejdet med en apps, der har picto-
grammer og lyd/stemme, der siger ordet på 
pictogrammet. Det har ikke været en succes. 
Det har ikke hverken udviklet eller understøt-
tet Marius’ verbalisering. Jeg tror, der vil være 
apps der kan tjene det formål. Men vi har ikke 
fundet de rette.

IPad’en er let at betjene for Marius. Vi har 
de seneste år også oplevet dagligt, at Marius 
filmer sig selv bl.a i leg med tøjdyr, eller når 
han spiller på klaver eller synger. De film ser 
han igen og igen. Han går til det med lethed 
og mod og efterhånden også stor forståelse for 
de muligheder, der ligger i at sætte film sam-
men, overføre billeder/film til Noter og skrive 
ord til. Det kan være billeder fra hverdagen 
eller screenshots fra f.eks Youtube eller Safari, 
som der eksperimenteres med. Det skubber til 
det at kunne producere historier fra sin egen 
virkelighed, og naturligvis bliver en eventuel 
samtale, om det han kommer og viser, langt 
mere vedkommende.

- apps, billeder og film giver værdighed og respons

Som forældre 
til et barn med 
sparsomt sprog, 
trods hans 15 år, 
oplever vi iPad’en 
som et helt uund-
værligt kommu-
nikationsredskab i 
hverdagen. 
Marius’ kommu-
nikative evner er 
ikke med kompe-
tence i et verbalt 
sprog, men det er 
hans oplevelser og 
hans læring helt 
bestemt indadtil

»



Inom loppet av några få år har stora 
delar av mänskligheten glidit in i en 
upplevelse avverkligheten som prä-
glas av datateknik och skärmar. Barn, 
ungdomar och vuxna ägnar enstor del 
av sin fria tid till att umgås via sociala 
medier, spela spel, titta på film eller 
googla efter information. Verkligheten 
tycks mer öppen, intressant och spän-
nande än någonsin. Nu behöver man 
inte längre ha långtråkigt, en hel värld 
ligger ju och väntar endast ett
knapptryck bort.

En vanlig syn vid cafe borden i Sverige : ett 
sällskap sitter runt ett bord och “umgås” gen-
om att alla tittar i sina mobiler och är uppkop-
plade på sociala medier.
Vi är alla mer eller mindre indragna i den 
verklighet som präglas av den nya teknologin. 
Ändå kan man ana att vi bara står i början av 
ett skeende som kommer att ha genomgripan-
de följder för mänsklighetens fortsatta utveck-
ling. Vad kan detta komma att innebära?

Psykiatriska störningar
Varningstecken har börjat visa sig. Seriös och 
trovärdig forskning visar att utvecklingen är
långt ifrån oproblematisk. Doktor Mari K. 
Swingle har skrivit boken ”i- Minds” med 
undertiteln
“Hur mobiler, datorer, spelande och sociala 
medier förändrar våra hjärnor, vårt beteende 
och vår arts utveckling.” Swingle arbetar på en 
psykiatrisk klinik i Canada för barn, unga och 
vuxna. Ofta tar föräldrarna kontakt med klini-
ken för att deras barn brottas med hyperakti-
vitet, koncentrationsstörningar eller bristande 
impulskontroll. Vanliga problem som man 
möter bland ungdomar och vuxna på kliniken 
är ångest, social fobi, sömnlöshet och sexuella 
störningar.

Hjärnor i förhöjd beredskap
Det som ofta visar sig hos både barn, ungdo-
mar och vuxna, är att de tillbringar i stort sett 

all ledig vaken tid (ofta mellan 6-10 timmar) 
med blicken fäst vid en skärm. Behandlingen 
går ut på att på olika sätt, beroende på proble-
mens art, minska skärmtiden eller till och med 
ta bort den helt. I de flesta fall avtar problemen 
i hög grad , eller försvinner helt och hållet. 
Det grundläggande problemet är att tekniken 
utsätter oss för en intensiv stimulans i form 
av rörliga bilder, av ljus och ljud. Vår hjärnas 
belöningssystem får ständiga “kickar” då vi 
avancerar uppåt i ett spel, får en “like” eller nya 
följare i sociala medier. De intryck och belö-
ningar vi får i verkligheten kan i allmänhet 
inte konkurrera med dessa. Det leder till att vi 
blir rastlösa, får svårare att roa oss själva, kon-
centrera oss och observera omgivningen med 
våra sinnen. Man befinner sig aldrig i ”nuet”.
Tekniken försätter våra hjärnor i ett onaturligt 
tillstånd av konstant förhöjd beredskap som
ingen kan befinna sig i över längre tid utan att 
utsätta sig för en ökad risk för psykiska
problem. Orsakssambandet verkar vara dub-
belriktat. Den som har en biologisk känslighet
för en viss typ av problem blir benägen att 
tillbringa mer tid på internet vilket innebär
risk för att problemet förvärras. Enligt Swing-
les erfarenheter står vi inför ett allvarligt hot 
som berör mänskliga kvaliteter och värden så 
som känslighet, sinnlighet, varseblivnings och
kognitiva förmågor. Hela vår utveckling som 
art hotas. Swingle är dock ingen fanatiker. Hon 
upprepar ständigt “det är inte fel med lite, men 
mycket fel med mycket” dvs. användningen 
är oproblematisk om den är underordnad den 
verkliga verkligheten, men ohälsosam om den 
är överordnad. Swingle är inte ensam om att 
varna för det som håller på att ske.

Digital demens
Manfred Spitzer är professor vid den psykiatri-
ska universitetskliniken i Ulm, Tyskland, där
han forskar inom neuropsykiatri och har skri-
vit boken ”Digital demens”. Hans slutsats är i
korthet: ett utsträckt bruk av digitala hjälpme-
del i skola och hem främjar inte hjärnans
utveckling men istället dess avveckling. Hans 

Den nya verkligheten
“det är inte fel med lite, men mycket 
fel med mycket”

Av Dick Tibbling, 
läkepedagog och 
beteendevetare, 
Mikaelgården, Järna, 
Sverige.

18                            airosK
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budskap är ju mindre skärmtid före puberte-
ten desto bättre. Ju mer skärmtid desto större 
är risken att skada barnets kognitiva, emoti-
onella och sociala utveckling. Hjärnan är ett 
plastiskt organ som utvecklas neurologiskt 
genom att vi övar nya färdigheter. Då bildas 
nya kopplingar mellan nervcellerna och nya 
nervbanor uppstår. Med hjärnan är det så att 
ju mer den används desto större kapacitet 
utvecklar den.
Det finns en grundregel för hjärnan: “use it or 
lose it”! Då viktiga delar av hjärnan inte
används så påverkar det den mentala kapacite-
ten vilket också är innebörden i ordet
demens. Digital demens innebär en övergri-
pande fara vid ett långvarigt intensivt bruk av
digitala medier som kan liknas vid ett drogbe-
roende. Spitzer arbetar med ungdomar som
måste genomgå en avvänjning för att komma 
tillbaka till livet. Vad barn och ungdomar

behöver är en allsidig utveckling som gynnas 
av till exempel motorisk träning, sociala akti-
viteter samt konst och hantverk.

Waldorfpedagogik kompenserar ensidigheter
Till Mikaelgården, en läkepedagogisk verk-
samhet i Järna, kommer barn och ungdomar 
med neuropsykiatriska diagnoser. De allra 
flesta av dem har tillbringat stor del av sitt liv 
framför en skärm. Somliga har varit “hem-
masittare” som i åratal vägrat att gå till skolan 
eller att delta i sociala aktiviteter, både i och 
utanför hemmet. Digitala medier har varit för-
bindelselänken till världen utanför hemmets 
väggar. Erfarenheten visar att när eleverna 
kommit till Mikaelgården och därmed fått 
möjlighet att börja öppna sina sinnen för den 
verkliga världen, så kommer en kognitiv emo-
tionell och social utveckling igång, som har 
legat i träda under lång tid. Den mest inbitne 

Den nya verkligheten

»
Det finns en 
grund regel för 
hjärnan:  
“use it or 
lose it”!  

»
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”hemmasittare” kan förvånansvärt snabbt bör-
ja intressera sig för skolan och även för t.ex. 
ridning, folkmusik och naturupplevelser.
Den positiva erfarenheten är, att det finns en 
beredskap för att öppna sig för att delta i livet 
om man får rätt stöd, socialt och pedago-
giskt. Man kan uppleva att läkepedagogik och 
Waldorfpedagogik har just de kvaliteter som 
den uppväxande människan behöver för att 
kompensera de ensidigheter som det innebär 
att leva i en högteknologisk värld.
Det kanske inte är någon tillfällighet att många 

av föräldrar som skickar sina barn till Wald-
orfskolan i Silicon Valley (Waldorfschool of 
the Peninsula), enligt en uppmärksammad 
artikel i The New York Times, är verksamma 
inom IT branschen i företag såsom Google, 
Apple, Hewlett-Packard ochYahoo.
Det rör sig om föräldrar med en hög grad av 
kompetens inom datateknologi som är överty-
gade om att barn inte får den rätta stimulansen 
för sin utveckling genom att tillbringa en stor 
del av sin skoltid framför en skärm.

Man kan uppleva att läkepedagogik 
och Waldorfpedagogik har just de 
kvaliteter som den uppväxande  
människan behöver för att kompen-
sera de ensidigheter som det innebär 
att leva i en högteknologisk värld.
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I vores nuværende tidsalder virker det 
ikke uhensigtsmæssigt at diskutere 
virkelighedsbegrebet. Menneskeheden 
er omgivet af computerspil, socia-
le netværk og videoportaler, som vi 
kalder for den digitale verden. Disse 
ting bliver først ramt af kritik, når der 
diskuteres virkelighed. Debatten blev 
meget aktuel efter app’en PokémonGo 
i 2016 oplevede en stor succes i hele 
verden. Overalt kunne man iagttage 
mennesker, der gik rundt med deres 
mobiltelefoner på jagt efter nye poke-
mons. Kritikkerne påstod at spillerne 
”forsvinder” i den digitale verden og 
mister kontakten til virkeligheden. 

Men hvad er virkelighed? Nutidsfilosofien 
definerer virkeligheden som det, der eksisterer 
og virkelighed står efter denne definition i 
modsætning til fiktion, eller det, som man på 

tysk også kalder for ”Schein”. Ifølge dette har 
vi vores virkelighed på den ene side og den 
digitale verden, som værende noget fiktivt, 
på den anden side. Spørgsmålet er dog, om 
disse to dimensioner overhovedet er adskilt fra 
hinanden. 

Hvem er Miguel de Cervantes?
Hvis man står i Madrid på Plaza de Espana, 
kan man se en statue af forfatteren Miguel 
de Cervantes og ved siden en statue af hans 
romanhelte Don Quijote og Sancho Panza. I 
London møder man Sherlock Holmes-statuen 
på Marylebone Road. Disse fiktive karakterer 
har altså haft en sådanne indflydelse, at de 
for længst har forladt deres fiktive, litterære 
verden og er blevet en del af realiteten, af vir-
keligheden. Dette fænomen bliver endnu mere 
tydeligt, hvis man spørger folk efter Sherlock 
Holmes og hans skaber – Arthur Conan Doy-
le. Mens næsten alle har hørt om den første, er 

Fiktion og virkelighed
– hvad er det for størrelser i dag?

Af Ben Dittmann, 
studerende på Marjatta
Seminarium, 3. årgang,
pædagog på Midgård
bo- og arbejdesfællesskab,
studerer desuden kulturvi-
denskab, FernUniversität, 
Hagen.
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kendskabet til forfatteren ikke lige så stor. Den 
fiktive verden har indhentet virkeligheden, og 
skabelsen er større end skaberen. Man kunne 
også stille spørgsmålet, hvem der havde mest 
indflydelse på den spanske identitet? Cervan-
tes, som forfatter af Don Quijote, eller selve 
helten i bogen?

Fiktionen som grundbehov
Overgangen mellem fiktion og realitet har 
åbenbart altid været flydende og vores realitet 
har altid været påvirket af andre former for 
virkelighed. Fiktionsbehovet er noget grund-
læggende i mennesket og både på et kulturelt 
og individuelt niveau, har menneskeheden 
identificeret sig med andre former for virke-
lighed.

Så hvad gør diskussionen om fiktionen i den 
digitale verden så aktuel? Ligger der en forskel 
i, om jeg sidder i en park og læser en bog, 
eller kigger i min mobiltelefon i stedet for? 
Er jeg ikke i begge tilfælde et andet sted end i 
realiteten? 

Kommunikationens afkobling
Den digitale verden har ligesom andre former 
for fiktion fået stor indflydelse på vores kultur, 
både på samfundsniveau og for det indivi-
duelle menneske. Et karakteristisk eksempel 
er kommunikationen. Sociale netværk har 
forandret den mellemmenneskelige kommu-
nikation, og jeg vil påstå, også kommunikatio-
nen til en selv. Facebook fx kan være en scene 
til selviscenesættelse, og man kan blive til en 
anden, end man egentlig er. Dette fænomen 
møder man også i forhold til computerspil, 
som giver spilleren mulighed for at være noget 
andet. At der i dag findes verdensmesterskab i 
computerspil, som fx Counter Strike, som må-
ske bliver en del af de olympiske lege i 2020, 
viser i hvilken grad kulturen er påvirket af 
digitaliseringen. Kritikken påpeger konstant, 
at kommunikationen forarmes gennem digita-
liseringen. Et flygtigt blik i bussen er nok til at 
se, at halvdelen af passagerne sidder med deres 
mobiltelefoner – også når de sidder sammen 
med folk, som de kender. Sociale kompeten-
cer og empati bliver ikke udviklet, når man 
trækker sig ud af den sociale sammenhæng for 
at ”være” i mobiltelefonen, og dette kan føre 
til en fuldstændig isolation, hvis basale sociale 
evner aldrig er blevet lært. Det gælder især for 
de kommende generationer, som tidligere og 
tidligere bliver konfronteret med digitaliserin-
gen. 

Disse kritikpunkter kan dog nemt analogi-

seres til andre former for fiktion, som ikke er 
udsat for samme kritik. For at læse en bog er 
man også nødt til at trække sig fra den sociale 
kontekst og selve læsningen er heller ingen so-
cial aktivitet. Manglende kommunikation kan 
således ikke blive til hovedargumentet mod 
digitaliseringen, da den gælder også for andre 
fiktive verdener. 

Livet skifter hastighed
For at nærme mig den digitale verdens unikke 
udfordringer, vil jeg belyse et andet fænomen. 
På nettet tager det kun et klik at komme fra en 
side, til en anden. Alt kan skiftes ud, fornyes 
eller fjernes i løbet af et sekund. Dette står i 
modsætning til en af livets basale lovmæssig-
heder – at al udvikling tager sin tid. Gennem 
den digitale fiktion, som er baseret på en 
kunstig hastighed, plantes falske forventnin-
ger til menneskelige relationer, og livet bliver 
hurtigere end det egentlig er. 

Den tyske filosof og socialpsykolog Erich 
Fromm analyserede i midten af 1950’erne 
indflydelsen af økonomiske processer på 
mellemmenneskelige relationer og menneskets 
individuelle eksistensformer. Mange af hans 
kritikpunkter kan overføres til vores digitale 
tidsalder. Den hastige udskiften på nettet, kan 
opleves i virkeligheden. I stedet for fx at ”re-
parere” et forhold, eller arbejde på det, skiftes 
hellere straks til et nyt forhold. 

Dette oplever jeg meget tydeligt i mit arbej-
de som pædagog for mennesker med udvik-
lingshæmning. Beboere som søger kærester 
på nettet skifter dem næsten dagligt. Gennem 
den beskrevne hastighed taber grundlæggende 
begreber som kærlighed, respekt, glæde eller 
sorg deres indhold og dermed deres værdi. De 
bliver tomme. 

De mennesker jeg arbejder med er i denne 
sammenhæng et tydeligt udtryk for en ten-
dens, vi alle står i – blot er vi såkaldte ”nor-
male” mennesker måske lidt bedre til at skjule 
det. 

Fiktion - bevidst tilvalg eller bevidst-
løst udvalg
Udover dette oplever jeg en forskel i menne-
skets forhold til den digitale fiktion. For at 
læse en bog, skal jeg vælge en, som jeg har 
lyst til at læse. Forholdet er således aktivt og 
bunder i en personlig beslutning. Samtidig 
er bogen – både i dens (fiktive) indhold og 
dens fysiske ramme – en begrænset størrelse. 
Efter endt læsning af en bog kan læseren få en 
helhedsoplevelse. Den digitale verden har ikke 
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denne begrænsning og, som ordets etymologi 
antyder, er det på den måde sværere at afgræn-
se sig. På Youtube får jeg forslået, hvad jeg skal 
klikke på næste gang, på nettet får jeg idéer til 
min næste rejse, og hvor jeg kan købe billigt 
tøj. I denne verden er det nemt at give slip på 
sin autoritet og at lade sig styre af noget andet 
i stedet for. 

Den digitale verden er kun et nyt perspektiv 
på et gammelt fænomen, som mennesket først 
skal finde et forhold til. Friheden, som den di-
gitale verden åbenbarer, kan også forstås som 
noget uoverskueligt.

Mennesket har altid været omgivet af fikti-
on, og jeg vil påstå, at den er en vigtig faktor i 
identitetsskabelsesprocessen, men den digitale 
verden – og her ligger forskellen til andre 
former for fiktion – kræver mere bevidsthed 
og styrke. Mennesket skal i langt højere grad 
kunne bevare sin autoritet, for ikke at blive 
passiv. Muligheden for at hengive sig og at lade 
noget andet tage kontrollen er meget stor. 
Hvordan passer så virkelighedbegrebet i 

denne betragtning? Er den stadig relevant som 
beskrivelse af det, som står overfor det fiktive? 
Jeg vil definere virkeligheden som det, der er 
virksomt på mennesket. Den digitale ver-
den bliver således en del af vores nuværende 
virkelighed og den virker på os, ligesom andre 
former af fiktion. Det afgørende spørgsmål er 
kun hvordan. 

For at bevare sin autonomi og for at stå 
bevidst overfor digitaliseringsprocessen er 
det essentiel at have et ideal, som indgår i 
forholdet mellem mennesket og den digitale 
verden. Et ideal skaber bevidsthed omkring 
ens handlinger og samtidig – og dette skal ikke 
undervurderes – giver den orientiering. Med 
henblik på digitalisering betyder det at spørge 
sig selv som menneske, hvordan man vil 
forholde sig til den digitale verden. Idealer (og 
dette viser allerede Don Quijote eksemplarisk) 
kan hjælpe os til at besvare dette sprøgsmål og 
frembringe kvaliteter i os, idet vi stræber mod 
noget og dette ”noget” skal udfyldes af hver 
enkelt.

De mennesker jeg 
arbejder med er i 

denne sammenhæng 
et tydeligt udtryk 
for en tendens, vi 

alle står i – blot er 
vi såkaldte 

”normale” menne-
sker måske lidt 

bedre til at skjule 
det.

»

Foto fra Van Gogh teater forestilling på Marjatta



 – fra idé til virkelighed
Første del af historien om Camillas øjenstyrede talemaskine

Af Mette Linde, 
pædagog, Svalebo

Camilla er 36 år, ramt af Rett Syndrom og har intet talesprog. 

Camilla er ikke vant til og forventer heller ikke dialog og 

tovejskommunikation. Således er Camilla heller ikke vant til 

at tage initiativ til aktiviteter eller give udtryk for eller sende 

signaler om sine ønsker og behov. Derfor har det længe været 

indlysende for os, at det rette kommunikationshjælpemiddel vil 

kunne gøre en kæmpe forskel for Camilla.

Camilla skal have 
muligheden for at 
kunne kommuni-

kere. Jeg erfarer, at 
det er essentielt, at 

talemaskinen, en 
Tobii, er til Camillas 
rådighed 24-7-365

»

24                         NR 1, 2017airosK



25  airosKNR 1, 2017

Vi har igennem tiden forsøgt med en kom-
munikationsbog med piktogrammer (PODD-
bog) og konkreter for JA/NEJ, men da Camilla 
er udfordret af ataksi, der giver en vis latens-
tid, har vi desværre ikke haft succes med disse 
tiltag. 
Latenstiden for Camillas øjenbevægelser er 
betydeligt reduceret i forhold til f.eks. hånd-
bevægelser, da vejen fra hjernen til musklen er 
kortere, og Camilla bruger da også sine øjne 
til kommunikation: For eksempel ved at kigge 
insisterende på kaffekanden, når hun ønsker 
kaffe eller ved søge vores ansigt med sit ansigt 
og skabe øjenkontakt i en hilsende gestus.
Idéen med en øjenstyret computer opstod 
oprindelig ud fra et ønske om at tilbyde 
Camilla nogle aktiviteter, f.eks. computerspil 
og tegneprogrammer, der var øjenstyrede; 
men tidligere har en henvendelse til Camillas 
betalingskommune ikke båret frugt.

Temadag gav ideen
I februar 2016 blev jeg på en temadag i Rett 
Foreningen opmærksom på mulighederne 
for en decideret øjenstyret talemaskine, og 
at mange yngre piger ramt af Rett Syndrom 
rent faktisk kan bruge den til kommunikati-
on. Piger, der ellers ikke har mulighed for at 
udtrykke sig, kan nu fortælle om deres behov, 
følelser (vrede og glæde) og deres inderst tan-
ker (utryghed og drømme). Hvor må det være 
befriende at kunne sige: ”Jeg er bange”, ”Tak, 
du er sød” eller ”Skrid, lad mig være i fred”. De 
får mulighed for at fortælle deres livshistorie 
og sige deres navn. Jeg har næsten ikke fantasi 
til at begribe, hvilken identitetsskabende effekt 
det har. 

Herefter er jeg virkelig tændt på idéen: 
Camilla skal have muligheden for at kunne 
kommunikere. Jeg erfarer, at det er essentielt, 
at talemaskinen, en Tobii, er til Camillas 
rådighed 24-7-365, da det skal være et hjæl-
pemiddel, som Camilla kan have tillid til er 
tilgængeligt, når hun har brug for at kommu-
nikere, for ellers kan hun miste motivationen 
for kommunikation. Men prisen for en Tobii 
er kr. 80.000 + moms.

Selvom det vil være en kæmpe opgave, og det 
vil ændre vores pædagogiske arbejde med Ca-
milla radikalt, så bakker både mine kollegaer 
i Svalebo og vores gruppeleder Mette Nielsen 
100% op om projektet, for som Mette siger: 
”Vi kan ikke være andet bekendt”.

Kan det lade sig gøre og vil det virke?
Jeg aner helt ærligt ikke, hvor jeg skal starte 
og hvor jeg skal begynde. Skal vi tage kontakt 
til betalingskommunen, bopælskommunen 
eller kommunikationscentret? Og hvor brav en 
kamp skal jeg indstille mig på at må kæmpe for 
at få bevilliget en øjenstyret computer. Ender 
det ud i en ankesag? Sidst Camilla var i kontakt 
med kommunikationscenteret, blev hun bevil-
liget PODD-bogen – og jeg er ikke interesseret 
i at Camilla skal spises af med det næstbedste: 
Camilla skal have en øjenstyret talemaskine.

Jeg må indrømme, at jeg på dette tidspunkt 
fortsat er rådvild, for jeg aner intet om 
talemaskiner og især intet om øjenstyrede 
talemaskiner. Jeg begynder, at gøre mig nogle 
tanker om, hvordan jeg i det hele taget skal få 
Camilla til at indse, at hun fra at være passivt 
tilstede i sit eget liv, med en talemaskine, nu 
kan få indflydelse på sit eget liv. Hvordan kan 
jeg overhovedet få Camilla at indse, at det godt 
kan betale sig at kaste sit blik på en compu-
ter-dims? Og det værste af det hele er, at jeg 
ikke engang ved, hvem jeg skal spørge, eller 
hvad jeg skal spørge om. For jeg har en ople-
velse af, at jeg ikke engang ved, hvad det er for 
en viden, der findes, men som jeg mangler.

Men jeg gør mig unødige bekymringer. I 
september 2016 får Camilla lejlighed til på en 
workshop at prøve en Tobii. Hun prøver ikke 
selve talemaskinedelen, men IT-leveandøren 
ASK-IT guider Camilla gennem nogle spil og 
tester og konkluder dermed, at Camillas øjne 
kan anvende en Tobii. Juhuu, vi er helt rørte 
og euforiske! Camillas far videofilmede hele 
seancen, og alle, der ser den i Svalebo, bliver 
smittet af vores begejstring. 

 Anbefaling og mange spørgsmål
Efter mange overvejelser tager jeg kontakt til 
Thomas fra ASK-IT, og så begynder det hele at 
gå stærkt. I oktober 2016 får Camilla anbefalet 
(som det nu engang hedder) en Tobii af kom-
munikationscenteret, og de stiller ligeledes 
talemaskinen til Camillas rådighed.
Og så begynder spørgsmålene for alvor at 
melde sig:

– Hvordan introducerer vi Camilla for talema-
skinen?
– Hvordan hjælper vi Camilla til at begribe, 
at det rent faktisk er hende, der, via sine øjne, 
kan betjene computeren?
– Hvordan motiverer vi Camilla til dialog og 
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tovejskommunikation?
– Kan vi tage for givet, at Camilla tænker 
sprogligt og narrativt?
– Hvordan sikrer vi, at talemaskinen er til 
Camillas rådighed 24-7-365? Typisk vil man 
montere en øjenstyret talemaskine på en køre-
stol, men Camilla er gående, og har ikke selv 
mulighed for at bære Tobii’en.
– Hvor mange medarbejdere skal der knyttes 
til projektet?
– Hvordan introduceres Camillas netværk til 
talemaskinen?

Efter det første møde med Henrik fra kommu-
nikationscenteret går det desuden op for mig, 
at vi selv skal opbygge talemaskinens ordfor-
råd, da det skal tilpasses Camillas liv, daglig-
dag, interesser og temperament – og hvordan 
gør man så lige det?
- Hvad skal man være opmærksom på, når 
man opbygger en sådan skabelon?
- Hvor stort skal ordforrådet være i begyndel-
sen?
– Skal man anvende piktogrammer eller fotos?
– Skal det være indtalt eller syntetisk tale?

Skolebesøg - og Tobii ankommer
Jeg finder ad omveje ud af, at der ligger en 
skole i Vallensbæk, hvor der rent faktisk går 
flere piger ramt af Rett Syndrom, der anvender 
en øjenstyret Tobii. For at blive lidt klogere på 
de ting, jeg ved, jeg ikke ved – og måske også 
de ting, jeg slet ikke har kendskab til, tager jeg 
kontakt til skolen, og min kollega Kenneth og 
jeg tager på besøg i januar 2017. 

Det var en kæmpe oplevelse, at se deres elever 
bruge en talemaskine i praksis, og vi fik værdi-
fuld viden med derfra:
- Vi må ikke se Tobii’en som et ”projekt”, for 
det skal netop bare implementeres som en 
naturlig del af hverdagen.
- Vi skal ikke vente med at tage talemaskinen 
i brug, til vi tror, vi har en perfekt skabelon 
til ordforrådet, for den bliver aldrig perfekt.  
Ordforrådet vil hele tiden skulle tilrettes og 
tilpasses Camillas udvikling.

Primo marts 2017 tager Kenneth og jeg så 
endnu engang til møde på kommunikati-
onscenteret, og med os hjem har vi Camillas 
Tobii. 

Det har indtil videre været en lang rejse, og 
den fortsætter. Nu skal vi i gang med at få op-
bygget Camillas kommende ordforråd, og om 
ikke så længe skal Camilla i gang med at bruge 
den. Det bliver helt vildt spændende at finde 
ud af, hvad Camilla vælger at fortælle os. 

Skulle der sidde en beboer ude i et af fælles-
skaberne, som kan have nytte af en talema-
skine øjenstyret eller ej, og I har fået mod på 
at tage fat på arbejdet, så må I endelig ikke 
tøve med at tage kontakt til os i Svalebo. Det 
vil være os en fornøjelse at hjælpe med at 
navigere og følges med jer ad denne snoede og 
bakkede vej.

Vi må ikke se 
Tobii’en som et 
”projekt”, for det 
skal netop bare 
implementeres som 
en naturlig del af 
hverdagen

»

Vi følger naturligvis Camillas, 

Mettes og resten af Svalebos 

erfaringer med talemaskinen 

og glæder os til en opfølgende 

artikel i næste nummer. 

Redaktionen
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Camillas far optog hendes første møde 
med den øjenstyrede Tobii. 
Camilla fangede hurtigt teknikken, da 
Thomas fra ASK-IT demonstrerer det for 
hende.
Fotos fra filmen
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Nordisk Allkunst 2017
– en tværskandinavisk inklusionsfestival

At ville vokse med hinanden – 
fra medborger til medmenneske

D. 26.-30. juni 2017 arrangeres det 8. Allkunstværk – i år på 
Fuglsøcentret i Danmark. Allkunstværket henvender sig til 
mennesket – til det alment menneskelige, som er kernen i os alle 
– med eller uden funktionsnedsættelse.

Nordisk Allkunst festival har fundet sted hvert andet år  
siden 2003 og har siden da hvert år samlet mellem 250 og 500 
mennesker. Festivalens mål er at give mennesker med funktions-
nedsættelse mulighed for at mødes og sammen  
fylde 5 dage med teater, dans, musik, idræt, kultur, samtale og 
friluftsaktiviteter – uanset individuelle og sociale 

begrænsninger.

Foto fra Fuglsøcentret 2014, hvor Nordisk Allkunst Festivalen også var på besøg.
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To motiver har været de vigtigste drivkræfter 
fra begyndelsen:
• delagtighed i kulturlivet for alle
•  integration - for og med de  

udviklingshæmmede

Mange mennesker med psykisk udviklings-
hæmning fortæller om ensomhed, uro, stress, 
angst, depression, men de udtrykker frem for 
alt ønsker om at bidrage med deres individuel-
le tanker og evner, viljen til at være rigtigt med 
og blive taget alvorligt som medmennesker.

Allkunstværket har i alle år været inklude-
rende; et sted hvor vi mødes som mennesker. 
Medarbejdere og brugere bliver sekundære 
roller; vi er fremfor alt deltagere i en uge med 
intensiv øvelse på alle planer. Vi forenes i fæl-
les oplevelser, opdagelser og en ny læreproces, 
som er gensidig – ”samlæring”.

Nu vil vi atter mødes i Danmark - på Fuglsø-
centeret midt i landet, midt i Mols bjerge. Der 
er stort ønske fra de øvrige Nordiske landes 

repræsentanter om at lære Danmark, danskere 
og dansk kultur bedre at kende. I 2015, da vi 
første gang mødtes i Danmark, faldt valget 
derfor naturligt på H. C. Andersen som tema. 

H. C. Andersen har interesseret sig for alment 
menneskelige spørgsmål som det gode, det 
onde, sandt og falsk, lys og skygge. Det føltes 
oplagt at udforske hans historier i denne 
sammenhæng. I år kommer beretningen om 
Snedronningen til at stå i centrum. Som spejlet 
i fortællingen om Kaj og Gerda i Snedronnin-
gen, der springer i tusind stykker og spredes 
over verden, bringer vi hver især en lille bid 
med os til Allkunst 2017, og bidrager til en 
fælles helhed.

På vegne af Projektgruppen

Anne-Lene Jappe            
Katharina Karlsson                      
Sonny Ferm

Danmark 2017

Nordisk Forbund for Helsepædagogik 
og Socialterapi står bag Allkunst Festi-
valen, der  henvender sig bredt til alle 
typer af institutioner og borgere, som 
måtte have interesse for initiativet.

Der har gennem årene været deltagere 
fra Danmark, Norge, Sverige, Rusland, 
Letland, Estland, Finland, Åland, Tysk-
land, Skotland og Island.

Tilmelding sker via hjemmesiden: 
www.allkunst.dk  
Facebook: Nordisk Allkunst Danmark 
2017
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En dannelsesrejse i 
fodsporene på Frans af Assisi

Imponerende malerier, mødet med danske broder Theodor og et 
balsameret lig var blandt højdepunkterne, da syv unge beboere 
fra bostedet Hadruplund var på studietur til Assisi.

Af Dorthe Munk Nielsen, journalist og pædagogisk medarbejder på Hadruplund
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Det hyggelige, sorte træhus ved skovbrynet 
danner ramme om køkken-haveværkstedet, 
hvor de voksne udviklingshæmmede beboere 
på bostedet Hadruplund ved Odder hver dag 
tager hen for at arbejde. De bager brød, de 
fremstiller æblemost, marmelade, müsli, pesto 
og mange andre lækkerier. Men denne dag er 
anderledes. 

Lene Wendland, som er institutionens 
pædagogiske konsulent leder og medarbejder 
på værkstedet, står med en stor grydeske i 
hånden og fører den roligt hen foran kroppen 
på en beboer. 

”Bip, bip”, siger Lene pludseligt. Grydeskeen 
har opdaget noget metal. De leger sikkerheds-
kontrol. 

Syv beboere og fem medarbejdere fra 
Hadruplund skal nemlig på studietur til Assisi 
i Italien i syv dage, og det kræver både forbere-
delse og planlægning i detaljer.

- I lufthavnen skal vi igennem sikkerheds-
kontrollen med tre autister, og det kræver, at vi 
har øvet igen og igen. Der er mange nye ting, 
de skal lære: De må ikke have noget i lommer-
ne. Frederik, som er så glad for sit bælte, kan 
ikke få det med igennem kontrollen. De skal 
stå stille, når de skal sikkerhedstjekkes. De skal 
acceptere, at der kommer fremmede menne-
sker og rører ved dem, og de skal acceptere, 
at der er andre, der bestemmer over dem. Vi 
har øvet at gå i gennem sikkerhedskontrollen 
rigtigt mange gange, smiler Ulrich Wendland, 
som er værkstedskoordinator på Hadruplund. 
Han var også sammen med sin hustru, Lene 

Wendland, med i den gruppe, der i 1999 etab-
lerede Hadruplund.

Legen bar frugt, og der var ingen problemer, 
da beboerne søndag 11. september 2016 gik 
igennem sikkerhedskontrollen i Billund Luft-
havn for at tage flyveren til Pisa. Derfra kørte 
de tre timer i bil til lidt uden for Assisi, hvor 
de havde lejet et hus, der var gruppens base 
den næste uge.

Studietur – ikke daseferie
Bagved lå alle forberedelserne, forude ventede 
alle oplevelserne.

I et år havde de syv beboere, som er mellem 
19 og 29 år, beskæftiget sig med Frans af Assi-
si. På værkstedet havde Ulrich fortalt historier 
om den kendte grundlægger af  Franciska-
ner-ordenen. De havde læst og kigget i bøger, 
og ikke mindst havde de studeret Giotto di 
Bondones berømte serie med 28 malerier, som 
skildrer Frans af Assisis liv.

Nu skulle de slentre i de gader i Assisi, hvor 
Frans for omkring 800 år siden gik rundt i 
kutte og sandaler. De skulle se imponerende 
kirker og klostre, Giottos malerier, og de skulle 
ned i en krypt for at se det balsamerede lig 
af nonnen Clara. De skulle møde en dansk 
munk, de skulle være italienske og sige ”latte” i 
stedet for mælk, de skulle spise antipasti, primi 
og secondi, de skulle holde siesta, og de skulle 
arbejde hårdt, for det var ikke nogen daseferie, 
de var på.

- Vi har gjort rigtigt meget ud af at fortælle, 
at det var en studietur. De skulle ud at studere 

De skulle 
møde en 
dansk munk, 
de skulle være 
italienske og 
sige ”latte” 
i stedet for 
mælk, de 
skulle spise 
antipasti, pri-
mi og secondi, 
de skulle holde 
siesta, og de 
skulle arbejde 
hårdt, for det 
var ikke nogen 
daseferie, de 
var på.

»
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det, som vi havde beskæftiget os med i et år 
hjemme på værkstedet. Vi prøver hele tiden 
at finde nyt indhold, som vi kan formidle til 
de unge. Det skal være noget andet end det 
almindelige daglige virke. Vi har arbejdet 
med kunst i mange år - og mange emner, der 
knytter sig til det virkelige liv. Denne gang var 
emnet Frans af Assisi og Giottos billeder, og 
det var vigtigt, at de unge var forberedte på at 
skulle observere og arbejde hårdt i Assisi. At 
vi så boede i et hus med svømmepøl var en 
ekstra bonus, siger Ulrich Wendland.

- Vi arrangerer sådan en rejse for at gøre de 
unge interesserede i verden. Udover almen 
dannelse hører det også ungdomsårene til at 
tage ud i verden. Tidligere har vi arrangeret 
studieture til Hamborg, Sverige, Norge og 
Amsterdam, fortæller Lene Wendland.

Enestående møde med Theodor
Det var en flok veloplagte og interesserede 
unge mennesker, der trådte ind i San France-
sco kirken for endelig at se Giottos malerier, 
som de havde brugt time efter time på at 
studere hjemme på værkstedet. 

De var så heldige, at de havde fået en dansk 
munk, Theodor, som bor på klostret i Assisi til 
at fortælle om billederne.

- De stod måbende og kiggede på malerier. 
De kunne genkende dem hjemme fra værkste-
det, og pludselig så de dem i virkeligheden i 
kirken, fortæller Ulrich Wendland.

Martin lagde mærke til, hvor store billeder-
ne var i forhold til dem, de havde set hjemme 
på Hadruplund, og han kunne også huske 
noget af det, der var blevet fortalt om malerier.

- På turen var vi meget, meget selektive med, 
hvad vi skulle se. Vi udvalgte få ting, så vi kun-
ne opleve dem intensivt. Giottos malerier var 
hovedtemaet, og vi valgte 6 af de 28 malerier, 
som vi studerede grundigt, og vi var inde i 
kirken to gange for at se billederne, forklarer 
Ulrich Wendland.

Ligesom Giottos billeder gjorde indtryk, 
blev det også en enestående oplevelse at møde 
Theodor.

Som nævnt er han munk, eller rettere en af 
brødrene, som Franciskaner-ordenen kalder 
det. I Danmark er ordenen da også kendt som 
Gråbrødrene. Broder Theodor er oprindeligt 
uddannet bager, kok og har været højskole-
lærer, men siden 1988 har han været en del af 
Gråbrødrene, og siden 2007 har han levet som 
munk i Assisi sammen med 60-70 brødre.

- Det var en helt særlig oplevelse at møde 

Theodor. Det betød også, at vi fik mulighed for 
at komme ind i klostret og kapellet, hvor der 
var en helt særlig stemning. Theodor gjorde 
også et enormt indtryk på mig personligt. 
Hans historie og det liv, han fører. Han lever 
virkelig efter Pax et Bonum, som betyder ”fred 
og alt godt”. Det er jo nogle helt andre værdier 
end dem, vi lever efter, siger Ulrich Wendland, 
som også kan fortælle, at selv om turen til 
Assisi er slut, har gruppen stadig kontakt med 
Theodor.

- Vi skriver med ham, og han har sagt, at 
han gerne vil komme på besøg, når han kom-
mer til Danmark. Han fortalte, at han spiste 
müsli hver morgen, og nu har vi sendt en pak-
ke med vores hjemmelavede müsli til ham. Det 
er også en stor ting for vores unge at opleve, at 
vi kan bevare kontakten til Theodor. 

Livlige Rosella viste rundt i Assisi
På rejsen var der flere mennesker, der gjorde 
dybt indtryk og flere møder mellem menne-
sker, der har sat varme og måske varige spor i 
erindringen. For eksempel var der Rosella, en 
italiensk kunsthistoriker, som viste gruppen 
rundt i Assisi.

Hun fortalte blandt andet, at der i verdens-
historien er sket to ting, som er vigtige for alle 
mennesker. Den ene er, at Frans af Assisi så 
mennesker på en ny måde. Han ville det gode 
fremfor det onde, og for at fremme den hold-
ning stiftede han Franciskaner-ordenen. Den 
anden ting var, at Giotto levede på samme tid, 
og med sine malerier, der afspejlede datidens 
liv, skabte han realismen inden for billedkunst.

Udover at Rosella var god til at fortælle, var 
der en ekstra dimension, som var så fin at op-
leve. Hun var meget moderne og havde det der 
livlige, italienske temperament, og da turen 
efter flere timer var færdig, spurgte hun bare 
alle sammen: ”May I kiss you?”. Hun var så be-
gejstret for de unge, fortæller Lene Wendland, 
som ad lidt kringlede veje havde fået kontakt 
til Rosella.

Rørende møde mellem ispigen 
Giorgia og Siv
Et andet bevægende møde skete spontant, da 
gruppen sad i en hyggelig, lille baggård og fik 
et bæger med tre kugler italiensk is. 

- Der var den sødeste, smukke, unge pige, 
Giorgia, som serverede for os. Hun faldt 
pladask for Siv. Hun kom og snakkede med 
Siv, der blev taget billeder af dem, og hun gav 
Siv et kys på kinden. Da vi skulle gå, gav hun 

Rosella fortalte 
blandt andet, at 
der i verdens-
historien er sket 
to ting, som er 
vigtige for alle 
mennesker. Den 
ene er, at Frans 
af Assisi så men-
nesker på en ny 
måde. Han ville 
det gode fremfor 
det onde, og for 
at fremme den 
holdning stiftede 
han Franciskan-
er-ordenen. Den 
anden ting var, 
at Giotto levede 
på samme tid, og 
med sine maleri-
er, der afspejlede 
datidens liv, skab-
te han realismen 
inden for billed-
kunst

»
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Siv en lille gave, en slikkepind med et lyserødt 
hjerte. Siv begyndte at græde, fordi hun var 
så rørt. Da vi gik derfra, gik Peter ved siden 
af Siv, fordi han ville trøste hende, og Siv 
måtte forklare, at hun ikke var ked af det, men 
hun græd, fordi hun var rørt. Sådan et møde 
mellem de to mennesker var hele rejsen værd, 
synes Lene Wendland.

Heldigvis var turen fyldt med både små og 
store berigende oplevelser og højdepunkter 
for hver af de udviklingshæmmede. En fandt 
glæde ved at se en mejetærsker høste solsikke-
markerne. En anden nød at stå på badeværel-
set om aftenen og kigge mod Assisi, der ligger 
på bakke på den umbriske slette. Kirken og 
borgen var oplyst, og for ham var det måske 
et eventyrlandskab. En var tydeligvis meget 
optaget af at kigge på glasmosaikker i kirkerne, 
og en syntes, at Clara - det balsamerede lig - 
havde sådan et smukt hår. På den måde havde 
hver enkelt deres egen rejse. Ens for dem alle 
var, at oplevelserne foldede sig ud i trygge 
rammer, der var skabt om turen.

Nye oplevelser og erfaringer med hjem
- Huset, vi havde lejet, lå cirka 10 minutters 
kørsel uden for Assisi. Der boede kun os i hu-
set. Der var ingen andre, vi skulle tage hensyn 
til eller forholde os til. Vi havde selv rådighed 
over huset hele dagen, og vi havde rutiner for 
dagene. Morgenmad, frokost, siesta og så vide-
re. Vi havde en dejlig veranda, hvor vi opholdt 
os det meste af tiden, når vi var hjemme. Vi 
havde en hjemmedag, hvor vi slappede af, og 
der var god tid til at bade i svømmebassinet og 
slappe af. Catrine, vores kok, havde ansvar for 
maden og planlagt den hjemmefra i mindste 
detalje, så vi fik italiensk inspireret mad hjem-
me i huset, fortæller Ulrich Wendland.

Både han og Lene er overbeviste om, at de 
unge er kommet hjem med nye erfaringer, 
nye oplevelser og nogle har endda overvundet 
frygt - for eksempel for at flyve.

- Når man ser tilbage på sit liv, vil der være 
nogle stationer, der har haft en særlig betyd-
ning for hver af os. Jeg tror, denne tur vil være 
en station for mange af de beboere, som har 
været med på rejsen, siger Ulrich Wendland.

Måske er der flere på Hadruplund, som får 
mulighed for at få en rejseoplevelse, da planer-
ne for næste studietur er ved at forme sig. 

Hvad var de største og bedste  

oplevelser på studieturen til Assisi?

Martin Leth, 23 år: 
Det var stort at skulle sove 
et helt andet sted. Det bedste 
ved turen var at dele værelse 
med Peter. En dag, da jeg var 
forkølet, hentede Peter serviet-
ter til mig. Det blev jeg meget 
glad for. 
Hele turen var spændende, det 

var så spændende at tage derned, og det var spændende at 
møde broder Theodor, som viste os kirken og fortalte om 
billederne.

Bjarne Falk Pedersen, 21 år:
Det var spændende at møde 
Theodor. Han må ikke eje no-
get, og han må ikke gifte sig. Og 
så er der ingen, der ved, at han 
har et køleskab. Det er en hem-
melighed. Han har kun sagt det 
til os. Dem, han bor sammen 
med, ved det ikke.
Vi sendte noget af vores ros-

marin-creme ned til Theodor, og så troede han, at han skulle 
bruge det til at stege kartofler i, men det er jo til huden. Det 
var sjovt.
Vi så også et stort kors (Tau-korset), som man måtte kram-
me.

Siv Lærke Jensen, 19 år:
Jeg blev så glad og lykkelig over 
at møde Giorgia. En ung pige. 
Hun havde krøllet hår og brune 
øjne. Hun købte en gave til 
mig, en lyserød slikkepind med 
hjerte. Den har jeg stadigvæk 
hjemme i Hundslund. Jeg græd, 
så tårerne løb ned ad kinderne. 
Hun gav mig også et kys på        

       kinden.
Det var også spændende at se Claras gravkammer og de 
gamle kjoler i et glasskab.
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Af Lind Einarsdóttir, 
master i specialpæda-
gogik/helsepædagog, 
uddannelseskoordina-
tor og underviser ved 
Uddannelsescenter 
Marjatta

– helsepædagogikkens udfordringer 
i intellektets tid

Gudernes arbejde

Fokus på resultater over tid kan ændre det faglige fokus i helsepædago-
gikken – fra fokus på den sunde kerne til fokus på defekten. Ved at ændre 
menneske synet fra at være fokuseret på borgerens ressourcer og på relatio-
nen til vedkommende til at have en langt mere systematisk tilgang risikerer 
vi at tabe synet på den sunde kerne og dermed fundamentet for helsepæda-
gogikken. Mennesker er meget mere end en funktion i samfundsmaskineri-
et. Dette har vi, der arbejder indenfor det helsepædagogiske og socialtera-
peutiske felt vidst og været gode til at praktisere. Vi har viden og erfaring i, 
hvordan man skaber optimale fællesskaber og dermed vækstbetingelser for, 
at mennesker kan være, vokse og virke. Den måde vores samfund har ind-
rettet sig på, gør det udfordrende at bevare det humanistiske menneskesyn, 
som bygger på, at alle har nogle iboende ressourcer, som kan udvikles ved et 
autentisk møde med et empatisk og positivt indstillet menneske.
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”Du udretter noget, som guderne ellers gør 
i livet mellem døden og den næste fødsel”. 
Sådan beskriver Rudolf Steiner det helsepæ-
dagogiske arbejde i Helsepædagogisk kursus 
(Steiner 1924, s. 39). Steiners antagelser bygger 
på hans anskuelse at mennesket i sit indre væ-
sen er et åndsvæsen, og at alle mennesker har 
en sund personlighedskerne.  Det er pædago-
gens grundlæggende opgave at se det sunde i 
personligheden og bringe det til udvikling.

I dagens praksis bliver dette faglige blik udfor-
dret, der hvor kvalitet bliver praktiseret som et 
styringsredskab, fremfor, at der fokuseres på 
egentlig livskvalitet og menneskelige aspek-
ter. Når betegnelsen kvalitet bliver brugt som 
et styringsværktøj bliver fokus i høj grad på 
resultater og udvikling af færdigheder. Relati-
onen mellem pædagog og barn/beboer bliver i 
dette perspektiv til en subjekt-objekt relation, 
hvor den i forvejen asymmetriske relation 
bliver forstærket. Dette perspektiv fremhæves 
i socialstyrelsens definition af kvalitet i den 
socialpædagogiske praksis: ”…kvalitetsbe-

dømmelsen har fokus på, hvilke resultater der 
skabes for borgerne og i mindre grad på den 
konkrete tilrettelæggelse af indsatsen i tilbud-
dene” (Social og indenrigsministeriet, 2015)

Ressourceorienteret tilgang
Rudolf Steiner beskriver i Helsepædagogisk 
kursus mennesket som et væsen med et fysisk 
legeme, en sjæl og med en åndelige dimensi-

on, som konstant er i udvikling. Pædagogens 
opgave er at tilegne sig empatiske handle-
kompetencer, at engagere sig og at kunne 
indleve sig i det andet menneske. At ledsage 
et udviklingshæmmet barn eller en voksen 
kræver, at pædagogen kan danne sig et leven-
de billede af den enkelte. Her er fundamentet, 
at pædagogen møder barnet/den voksne med 
det udgangspunkt, at alle mennesker uanset 
handicap har en sund kerne. Pædagogen må 
overvinde sine sympati- og antipatikræfter 
og gå åbent ind i mødet med den psykisk 
udviklingshæmmede. I helsepædagogikken 
er det derfor pædagogens opgave at forsøge at 
forstå barnets tankegang, dets fysiske fremto-
ning, behov, sprog, og reaktionsmønstre og 
fremhæve det sunde i det enkelte menneske.  
Det vil sige, at det som fungerer godt (den 
sunde kerne) skal være vores fokus. Man kan 
sammenligne denne anerkendende og ressour-
ceorienterede tilgang i helsepædagogikken 
med det heliotropiske princip. “Det heliotro-
piske princip” bruges i naturvidenskaben om 
planter, der vedvarende vender sig mod solen, 
som f.eks. solsikken. Ordet heliotropisk er 
græsk, hvor helios betyder sol og trope betyder 
vending. Et heliotropisk princip i pædagogik 
betyder, at mennesker motiveres og får energi 
af at have fokus på det der virker, modsat det 
der ikke virker. 

At arbejde efter en humanistisk, relationel og 
ressourceorienteret tilgang kræver bevidsthed 
om at bruge sig selv som redskab. Pædagogisk 
faglighed handler om at pædagogen bruger 
både sin faglighed og sin personlighed i ar-
bejdet. Den pædagogiske faglighed bygger på 
faglig viden om blandt andet udviklingspsy-
kologi, og om hvordan man skaber udvikling 
og trivsel for mennesker i almindelighed og 
for mennesker i udsatte positioner. Denne fag-
lighed erkender bl.a. at mennesker er sociale, 
og at de udvikler sig i interaktion med andre 
mennesker. Når vi erkender pædagogen som 
et redskab, bliver det også pædagogens arbejde 
bevidst at skærpe sin intuition, sine iagtta-
gelsesevner og sine empatiske handlekompe-
tencer. For at kunne arbejde på denne måde 
kræver det, at pædagogen er parat til at tage 
ansvar for relationen, for situationen og for at 
arbejde med selvrefleksion og egen udvikling.

Value for money
Siden begyndelsen af 21.århundrede har sam-
fundsdiskursen i stadig stigende omfang rettet 
sig imod specificering og evidens, økonomi og 

”De skulle engang lægge mærke til, 
hvilken forskel det gør, om de nærmer 
dem barnet mere eller mindre lige-
gyldigt, eller om de træder det i møde 
med virkelig kærlighed. Når man 
træder barnet i møde med virkelig 
kærlighed, og når den tro hører op, at 
man kan udrette mere med tekniske 
kunstgreb end med virkelig kærlighed, 
så er den opdragende virksomhed der 
straks, især i forbindelse med abnorme 
børn.” (Steiner, 1924 s.186)
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ressourcestyring samt markeds- og individori-
entering. New public management (NPM) er 
det styringskoncept, der anvendes i den offent-
liges sektors styring, og som styringskoncept 
knytter det sig overordnet til et dobbelt fokus 
med selvforvaltning på den ene side og kontrol 
på den anden side. ”I skal og må gerne forvalte 
jeres daglige praksis selv, men vi vil gerne 
forvalte, at I forvalter den godt nok” (Hjort, 
Qvotrup og Raae, 2012). Dette dobbelte fokus 
understreger frihed under tvang. Hvis vi ikke 
underkaster os dette regime, kommer vores 
institutioners velfærd i fare og i værste tilfælde 
trues de med lukning. Vi har derfor ingen 
andre muligheder end at tage disse styrings-
redskaber i brug, selvom det kan resultere i, at 
vi mister vores identitet på længere sigt. Evalu-
ering er i dag et afgørende styringsinstrument, 
der skal sikre koblingen mellem den centrale 
politiske styring og institutionernes decentrale 
selvstyring. Denne paradoksale dagsorden 
manifesterer sig ikke kun styringsmæssigt, 
men også på et indholdsmæssigt plan, fordi 

institutioner og pædagoger til dels (u)bevidst 
ændrer deres praksis for at leve op til de krav, 
der bliver stillet.

I konkurrencestaten betragtes velfærd som 
investering, der skal give afkast enten direkte 
eller som reduktion af de offentlige budgetter 
eller indirekte i form af styrkelse af national 
konkurrenceevne. Konkurrencestaten an-
vender tal, målinger og statistik i skolen, i 
børnehaven og i den sociale sektor. Pædagoger 
og lærere er frontsoldater, der omsætter kon-
kurrencestatens politik, til praksis. 

Vi har fået til opgave at vurdere mennesker i 
et hidtil uset omfang. Vores målinger og stati-
stik har stor betydning for og fokus på, hvilke 
resultater der skabes for borgerne og i mindre 
grad på den konkrete tilrettelæggelse af indsat-
sen i tilbuddene. Formålet med denne praksis 
er at sikre ensartethed og gennemskuelighed. 

Den ubevidste udvikling af vaner og 
normer
Pierre Bourdieu beskrev det, som ligger til 

Det er, når vi 
møder “det 
anderledes” 
eller “det 
uforståelige” i 
et andet men-
neske, at vores 
menneskesyn 
bliver ekstra 
vigtigt

»
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...at pædagogen 
møder barnet/den 
voksne med det 
udgangspunkt, at 
alle mennesker 
uanset handicap 
har en sund 
kerne.

»



grund for menneskets handling og opdeling af 
f.eks. ønsket/ikke ønsket, godt/dårligt, pænt/
grimt, mm. som ”praktisk sans”. Praktisk sans 
er viden i handling – et handlingsberedskab, 
som praktikeren har erhvervet sig i sit per-
sonlige og faglige liv. Praktisk sans udmønter 
sig i ubevidste holdninger og indeholder tavs 
viden, empati, intentioner og engagement. 
Bourdieu forklarede, at det, der er afgørende 
for menneskets opdeling, er et fænomen han 
kaldte, “habitus”. Habitus betegner det sam-
fundsmæssige forholds ubevidste indlejring i 
individets vaner, kulturelle tilbøjeligheder og 
adfærdsmønstre. Habitus udvikles mest i barn-
dommen, men alligel også hele livet.  Habitus 
er derfor under stor indflydelse fra kulturelle 
og sociale normer, det vil sige at vores skøn og 
opdeling i ønsket, ikke ønsket er under stærk 
påvirkning af den kultur, vi er en del af. 

Bourdieu forklarede, at en handling er 
strategisk i den betydning, at mennesket forud 
for handlingen, orienterer sig i den situation, 

hvori handlingen skabes. Handlingen skabes 
dermed i situationen. Det skøn, som pæda-
gogen bruger i en situation, er derfor praktisk 
sans eller habitus i aktion. 

Ifølge Bourdieu formes tilbøjeligheder 
og adfærdsmønstre ubevidst over tid, vores 
adfærdsmønstre og vores opdeling i rigtigt 
og forkert er påvirket af den praksis, vi er en 
del af. Hvis ikke vi forholder os kritisk og blot 
godtager alle styringsredskaberne, som i bund 
og grund står for et menneskesyn, hvor hver 
enkelt borger skal trænes og styres målrettet 
ud fra statens politiske og økonomiske ambi-
tioner, risikerer vi, at vi over tid taber synet på 
den sunde kerne, på den sande menneskeer-
kendelse. Hvordan kan vi holde fokus på, at 
mennesket er et væsen med et fysisk legeme, 
en sjæl og en ånd, når vi konstant retter vores 
fokus på defekten?

Steiner beskrev vores tid som intellektualis-
mens tid. ”Intellektet er den sjælekræft hvor 
mennesket – når den anvendes – deltager 

redskaber må ikke
fylde for meget i 
vores bevidsthed

»
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allermindst med sit indre væsen” (Steiner, 
1924). Et menneske kan kun virke rigtigt i et 
fællesskab eller på et andet menneske, hvis de-
res handlinger altid indeholder noget af deres 
egen sjæl. I den antroposofiske anskuelse er 
man helt indforstået med, at en sjæl kun kan 
fyldes med varme, når denne varme kommer 
fra en anden sjæl.  Menneskers liv skabes af 
relationer til andre. Den moderne velfærdsstat 
har ikke haft meget øje for dette. Mennesket 
bliver tværtimod set som individ frem for som 
et menneske-i-relation-til-verden. I det hel-
sepædagogiske og socialterapeutiske arbejde 
må vi være os bevidst om at holde fast i at den 
højeste målestok, for vores menneskelighed, 
er det menneskesyn, der erkender mennesket 
som et rejsende åndsvæsen, hvor pædago-
gen først og fremmest lader sig styre af sine 
veludviklede empatiske handlekræfter, hvor 
pædagogens og lærerens engagement former 
det enkelte barn. Mennesker er relationelle og 
skal behandles med værdighed og respekt i en 
subjekt-subjekt relation. Det er, når vi møder 

“det anderledes” eller “det uforståelige” i et 
andet menneske, at vores menneskesyn bliver 
ekstra vigtigt.

Helsepædagogikkens menneskesyn har 
perspektiver, som vi har pligt til at passe på i 
en tid, der præges af intellekt, målinger og sta-
tistik, der stjæler tid og fokus fra pædagoger-
nes og lærernes relationsarbejde og risikerer at 
ødelægge fundamentet for det helsepædagogi-
ske arbejde. 

Allerede i 1924 advarede Rudolf Steiner 
mod denne systemiske tilgang til mennesket. 
Pædagogisk arbejde må aldrig blive reduceret 
til målinger, test og statistik. Disse redskaber 
skal ikke tages for mere end de er, dvs. redska-
ber, der tjener et tidsfænomens menneskesyn, 
der forvalter en bestemt politik, økonomi-
styring og en bestemt måde at synliggøre det 
pædagogiske arbejde. Disse redskaber må ikke 
fylde for meget i vores bevidsthed. Ønsker vi 
en bæredygtig udvikling for de rejsende sjæle, 
må vi kæmpe ihærdigt for, at vores menneske-
syn bevares trods den ydre påvirkning om at 

Et heliotropisk princip i 
pædagogik betyder, at 
mennesker motiveres 
og får energi af at have 
fokus på det der virker, 
modsat det der ikke 
virker

»
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anvende tal og statistik. Reducerer vi individer 
til tal, forsvinder vores adgang til det væsent-
lige, det besjælede i individet. Individet bliver 
nu en ting, ikke et besjælet væsen.
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Indre lederskab 
– skabende ledelse
–  En vej til fordybelse og fornyelse  

af dit virke 

Tre moduler a’ 2 dage, efterår 2017, nær Silkeborg

• 1. modul, 14.-15. september: Indre lederskab 

• 2. modul 3.-4. november: På sporet af livsvejen

•  3. modul 7.-8. december: Det skabende leder-

skabs etik og teknik 

Har du ledelsesansvar og søger fordybelse, inspiration 
og nye veje– så er her muligheden: på 3 x 2 dage bliver 
du guidet igennem Teori U, de 7 ledelseskvaliteter og en 
række kunstneriske processer, som giver dig mulighed 
for at bevæge dig til et nyt sted i dit lederskab. 
Se mere på www.inter-mezzo.dk. Opfølgningskurserne, 
Åndfulde redskaber til arbejdslivet, ligger i foråret 2018 

v/ Lotte Juul Lauesen og Jakob Bønløkke
Oplysning og tilmelding: lotte@juullauesen.dk, 
tlf 30 27 07 99, www.inter-mezzo.dk  

Inter-mezzo
Proces og bevægelse
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Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg, Tlf. 70 26 17 77 
www.allergica.dk

Homøopatisk 
antroposofisk medicin

Allergica er i dag en moderne dansk 
lægemiddelvirksomhed, med et stort antal 
homøopatiske lægemidler.

Allergica fremstiller medicin, hvor mennesket 
er i centrum. Det betyder blandt andet, at de 
vigtigste processer foretages i hånden af men
nesker og ikke af maskiner.

I Allergica mener vi, at produktion af lægemid
ler er en almenmenneskelig opgave, og at de 
økonomiske interesser må vige for dette formål. 

Allergicas økonomiske overskud går derfor til 
nødvendig konsolidering, udvikling og støtte til 
andre almennyttige homøopatiske og antropo
sofiske initiativer.
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• Godkendt pædagoguddannelse på 
deltid

• Videreuddannelse i helsepædago-
gik

• Kurser inden for antroposofi, 
    pædagogik og ledelse

Følg med på 
www.uddannelsemarjatta.dk

  Uddannelsescenter Marjatta
Steinerpædagogik der er baseret på et holistisk syn på mennesket, 

hvor hjerne og hjerte går hånd i hånd.

Uddannelses- og kulturcenter 
Marjatta arbejder med omvendt 
inklusion. Folk fra lokalområdet, 
forskere, studerende, kursister og 
deltagere i konferencer og kulturelle 
events mødes og bliver en del af det 
miljø, som mennesker med udvik-
lingshæmning er med til at skabe. 

• Læringsmiljø hvor både det faglige, det 
kunstneriske og læringen i praktikken er 
i fokus

• Indblik i et holistisk menneskesyn og et 
spirituelt forankret menneskebillede

• Inspiration til din personlige udvikling
• Faglige kompetencer

Uddannelses-
Center

Omslag flyttes til seperat dokument
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Næste nummer af Kairos udkommer 
i november 2017 med temaet Håndværk

Tryk af Frederik, STU-elev på Turmalin, Aarhus

Abonner nu og giv et abonnement til din 
søster, din bedste ven, din ynglingspædagog 
eller din nabo. 
Årsabonnement 200 kr. Indbetal på 

konto 8401 1296104 hos Merkurbank – husk tydelig 

adresse. Eller kontakt Sonny Ferm sof@marjatta.dk

Omslag flyttes til seperat dokument


