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1 Våga vara rädd – träna ditt mod att se och bli sedd 
Har du någonsin ställt dig frågan vem eller vad som styr hur du lever ditt liv? 
Har du en längtan efter öppna och sanna människomöten? 
Är du nyfiken på att utforska olika aspekter av dig själv? 
I workshopen fokuserar vi under trygga former på rädsla och modet att övervinna denna. 
Rädsla har en avgörande betydelse för människans överlevnad, den triggar i gång vårt 
överlevnads- och flyktsystem, kamp och kollaps som då tar över vår förmåga till klart 
tänkande och fri vilja. Du får möjlighet att lära sig mera om hur vi människor fungerar under 
en potentiell farlig situation. 
Teori varvas med praktiska guidade övningar och tid för reflektion. 
Målet är att du ska få större självinsikt och praktiska verktyg att hantera stress och hotfulla 
situationer. 
Christina Kummli, Läkepedagog/Socialterapeut, Socionom, Samtals-och familjeterapeut och 
SEP (Somatic Experience Practitioner) med ett varmt intresse för personlig utveckling. 
Johan Larsson, Socialterapeut, Musiker 
 
2  VR som verktyg för människan 
Vi utforskar praktiskt tillsammans hur VR (Virtuell verklighet) kan användas för att möta och 
uttrycka en människas behov.  
Som deltagare kommer du få möjlighet att prova virtuella skaparverktyg samt förflyttas till 
andra världar. 
Daniel Kemppi är VR-pedagog på AktiVRa (tidigare LucidVR) med mångårig erfarenhet av 
läkepedagogik/socialterapi och jobbar just nu Stockholms barnsjukhus med att utbilda 
personal och ge barn och ungdomar VR-behandling 
 
3 Träslöjd!  
Jag vill inbjuda dig som deltagare att samarbeta med någon på något sätt: hjälpa eller ta 
hjälp, göra en gemensam sak, låta två eller flera ämnen ha med varandra att göra osv.  
Vill man göra en egen sak, helt OK. Viktigast: låt ett trä-ämne inspirera dig! 
Cornelis Van Dongen är ämneslärare på Martinskolan i Farsta 
 
4 Måla med växtfärger  
Ut ur växtfärgens subtila kvalitet söka komma in i en konstnärlig process, där föreställningen 
får ställas åt sidan, men inkännandet i färgen är vägledande. 
Ett övande att finna det väsentliga i bildytan och i mig själv. 
Bengt Aquilon Läkepedagog, waldorflärare, konstnär arbetar bl.a.konstterapeutiskt med 
elever på Martinskolan. 
 
5 Dans och rörelse som väg till utveckling  
I kroppen sitter många minnen kvar som kan blockera människan till att röra sig fritt och 
använda kroppen som det fantastiska livsverktyg det är. Vår Dans & Rörelse modell kan du 
använda för att stödja en annan människas utveckling eller för att balansera dig själv före 
och efter ett arbetspass.  
Genom teorier, samtal, rörelseövningar och dans delar vi med oss av våra erfarenheter från 
dans med funktionsvarierade och medarbetare. Hur kan denna blandning av tydlig form, fria 
rörelser, medveten närvaro lösgöra och balansera låsta rörelsemönster och beteenden? 
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Vi prövar också på och upplever hur dansen stimulerar till rörelseglädje, ökad 
kroppskännedom, löser upp spänningar, förändrar mönster och beteenden samtidigt som vi 
stimulerar till motion utifrån den egna kapaciteten.  
Ingen tidigare erfarenhet av dans behövs, alla kan delta. 
Åsa Löfström Diplomerad frigörande dansinspiratör, waldorflärare, mångårig erfarenhet av 
arbete med funktionsvarierade, ledare för grupper i personlig utveckling. 
Madeleine Söderström Pedagog i beteendevetenskap, handledare, lärare i Socialpedagogik. 
Tidigare verksamhetsansvarig för Chock och Traumabehandling/rehabilitering vid 
neurologiska diagnoser, depression, utmattning, PTSD, missbruk mm. 
 
6 Skapa en bildvärld med ord 
Välkommen till en praktisk kurs i muntligt berättande för läkepedagoger och 
socialterapeuter. Att kunna berätta, till exempel på en samling eller årstidsfest, att skapa en 
magisk stämning utöver det ordinära, det längtar många efter att få uppleva! Kursdeltagaren 
får, med enkla, lekfulla övningar, pröva ”Berättarens verktygslåda” såsom röst, blick och 
gester, med vilka berättelsen förs ut i rummet. En tydlig bildvärld kan börja spira i lyssnarens 
inre. 

Sigrid Ogland socialterapeut och talgestaltare, har lång erfarenhet av muntligt berättande/ 
Storytelling både som lärare och berättare. 

 

7 HUR UPPSTOD LÄKEPEDAGOGIKEN I JÄRNA?  
Inleds med den spännande berättelsen om hur läkepedagogiken kom till Järna, hur såg 
ursprungsimpulsen ut och hur var samhället då ?  
Historik och rundvandring i Ytterjärna. Flyktingar från det krigshärjade Europa spelade en 
avgörande roll. 
Vi samtalar om hur våra läkepedagogiska verksamheter har förändrats med tiden och vad 
som är frön för framtiden. 
Henri Quarfood Läkepedagog 1983-2008 och rektor 2008-2015 på Solberga by, numera 
verksam som pedagog och utredare på Novalisgymnasiet. 
 
8 Arbeide med etiske dilemmaes med psykodramatiske metoder 
(norska) 
Å se og bli sett! Reflektere over etiske dilemma i vårt arbeid med psykodramatiske metoder 
Vårt arbeid er både å sette grenser og gi frihet. Innenfor denne rammen kan det skje at vi 
må bruke tvang og makt eller kommer i fare for å ikke gi nok omsorg. Vi vil belyse slike 
tilfeller ut fra vår yrkesforståelse og vår arbeidsetikk; ikke bare for å oppfylle lovverket, men 
mest for å bli klar over vår rolle og våre utfordringer/utmaninger. Vi bruker kreative verktøy, 
lek, coachingøvelser og psykodramatiske metoder for å reflektere over hverdagen vår 
Hanna Schmeding er utdannet barnefysioterapeut og har en coaching- og en 
psykodramautdanning. Hon har arbeidet siden 2001 for Camphill i Norge, derav 15 år på 
Vallersund Gård.       
 
 9 Introduktion i antroposofi   
Grundfrågor till temat antroposofi - läkepedagogik - Rudolf Steiner.  
Vi kommer att arbeta inom rubricerade temafält genom de frågeställningar Ni som deltagare 
bär med Er. 
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Arbetsformen är samtalets, där vi efter en introduktion arbetar med deltagandes frågor. Nya 
frågorna bör i möjligaste mån försöka ansluta till föregående frågeställning.  
Marcus Stenius Läkepedagog sen 1971, utbildare i läkepedagogik & socialterapi sen 1981, 
Konsult & Rådgivning inom läkepedagogik & socialterapi sen 2001. 
 

10 Vårdgesterna  
Vårdgester är en metod i vård och omsorgsarbete som blev utvecklad efter många års 
erfarenhet i vården genom sjuksköterskor i olika antroposofiska kliniker i Europa. 
I 1997 la Rolf Heine (koordinator för vården i medicinska sektionen, Goetheanum) fram det 
första konceptet för en modell i allt vård och omsorgsarbete. Vi som har arbetat på 
Vidarkliniken har sedan dess arbetat uti från denna modell. 
Den ger oss riktning i vad ser jag vad den människan behöver av stöd och omsorg, även hur 
jag förmedlar omsorg i vardagen. 
Det ger möjlighet att utveckla en daglig hälsofrämjande omsorg - även hos den som vårdar. 
Den inre individuella friheten hos varje människa räknas med. 
Vi går genom 12 olika gester både genom eurytmiövningar och övningar genom beröring 
metoden ”Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka". 
Tid för reflexion och frågor samt frågor från eget arbetsområde 
Jane Schwab : Läkeeurytmist sedan många år på Vidarkliniken och har ledsagat utbildning i 
vård som Rytmisk insmörjning enligt Wegman/ Hauschka och kurs i vårdgester. Registerad i 
Anthromed. 
Anne Ingeborg Haugholt, sjuksköterska, certifierad antroposofisk vård och omsorg, samt 
utbildare i Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka och i antroposofisk omvårdnad 
och utvärtes behandlingar. Utbildat i medicinska bad och rytmisk massage enligt Wegman/ 
Hauschka. Arbetar på Vidarkliniken. 
 
11 Att mötas över gränser 
Det finns i vår tid gränser, både inre och yttre, som vi dagligen möter. I denna arbetsgrupp 
ska vi genom övningar och samtal närma oss dessa gränser och försöka skapa ett frirum, där 
vi kan mötas oberoende av nationalitet, historia eller handikapp. Med utgångspunkt i 
erfarenheter från ”Nordisk Allkonst” en festival för boende och medarbetare inom 
antroposofiska socialpedagogiska verksamheter kommer vi att se på var och varför dessa 
gränser finns och hur de begränsar oss att ”se och bli sedd” 
Sonny Ferm är Läkepedagog och socialterapeut. Har varit verksam som waldorflärare samt 
ledare vid socialterapeutiska verksamheter i Sverige och Danmark. En av initiativtagarna till 
Nordisk Allkonst, en festival för boende och medarbetare som sommaren 2019 kommer att 
ha temat "Att mötas över gränser". 
 
12  Hur kan jag lågaffektivt (!) motverka konflikter och risk för 
våldsamma oetiska situationer på min arbetsplats? 
(svenska/finska) 
Att hamna i situationer på sin arbetsplats där man känner sig otrygg och ibland rädd kan 
vara otroligt slitsamt och påsikt leda till utbrändhet. Farliga situationer kan uppstå och risken 
för våld och hot om våld kan eskalera. Vi kommer metodiskt genom både teori och praktiska 
övningar arbeta med lågaffektivt bemötande och självskydd. Vi tittar tillsammans på verkliga 
fallbeskrivningar och ser om vi kan hitta alternativa lösningar. 
Matti Remes, verksamhetsansvarig på Staffansgården med mångårig erfarenhet inom 
Läkepedagogik och Socialterapi. Matti är diplomerad instruktör i lågaffektivt bemötande och 
självskydd. 
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Alexandra Jensen Zoffmann, föreståndare på Stiftelsen Sanna med mångårig erfarenhet 
inom läkepedagogik och Socialterapi. Alexandra är diplomerad instruktör i lågaffektivt 
bemötande och självskydd.   
 
13 Att möta världen – att möta varandra – att möta sig själv  
Inre och yttre promenader, sång och meditation hjälper oss att utforska dessa olika 
mötesrum. 
Katharina Karlsson, eurytmist och Hélène Blomqvist, musiker 
 
14 Från barn till vuxen inom Läkepedagogiken (finska) 
Vad borde man i skolorna beakta så att övergången sker smidigt från skola till 
yrkesskola/arbetslivet? 
Vi kommer att samtala och byta erfarenheter och fundera på olika möjligheter. Vi gör också 
några fysiska övningar (typ bothmergymnastik). 
Kristo Rahijärvi Waldorflärare/Läkepedagog på Marjatta-koulu i Helsingfors  
 
15 Fördjupade samtal kring antroposofi med meditation / 
Deepening conversations around anthroposophy with meditative 
exercises (engelska)  
In this workshop we will explore the way we can bring (or discover) anthroposophy into our 
life and work. So it is also about working with ideals, values and purpose, about 
encouragement and inner strength, resilience and humor! We will practice together with 
exercises that can be helpful for meditation (finding inner peace, strengthening 
concentration, inner movement and metamorphosis in images, empowering empathy, etc). 
You can come with your questions and we will make it practical with exercises, some 
exercises that are helpful for meditation (finding inner peace, strengthening concentration, 
inner movement and metamorphosis in images, living into a thought, etc) 
Bart Vanmechelen Mitglied des Leitungsteams / Member of the Leadership Team (en av tre 
ansvariga för det internationella läkepedagogiska/socialterapeutiska arbetet i Dornach,  
generalsekreterare I belgiska  Antroposofiska Sällskapet  
Mats-Ola Ohlsson Biträdande verksamhetschef på Norrbyvälle i Järna och 
generalsekreterare i svenska Antroposofiska Sällskapet 
 
16 ATT  SE – OCH  FÅ  SYN  PÅ; Vitaleurutmi 
Arbetsgruppen om stresshantering ger dig möjlighet att få syn på dina individuella 
stressmönster och hitta strategier att hantera dessa. Vi kommer att undersöka hur vi kan bli 
mera närvarande i vardagen och hitta kraft och glädje. Du kommer att lära dig enkla 
rörelseövningar som riktar sig direkt till stressrelaterade situationer. Genom samtal och 
reflektion fördjupar vi våra insikter för att hitta motivation till utveckling och förändring av 
beteendemönster och vanor. 
Om du vill läsa mera om Vitaleurytmi finns följande hemsida på tyska och engelska.  
Vitaleurythmie.de 
Regula Nilo-Schulthess är eurytmist med 30 års erfarenhet av undervisning och konstnärlig 
verksamhet inom waldorfskolan. Läkepedagogiken och företagsvärlden. Sedan 2 år tillbaka 
står arbetet med stresshantering (Vitaleurytmi) i fokus. 
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17 Att höras och bli hörd  
Kursen riktar sig till alla, oavsett tidigare vana av sång. Det går alltså utmärkt att delta som 
”icke-sångare”. Under kursen kommer du att få en upplevelse av sjungandet som en viktig 
kraft i bildandet av gemenskap oavsett funktionshinder. Allt för mycket värdering lägger sig i 
vägen för en basal gemenskapsbildning som man kan uppleva just i ”tillsammans-
sjungandet”. Därför försöker vi att ha en så Öppen och tillåtande arbetsmiljö som möjligt. 
Men NÄR en sådan gemenskap bildas, om så för stunden, utgör den en själslig miljö för att 
bli hörd och sedd, och en god grund för att höra och se den andre. Numera kan vi förstå det 
fysiskt/själsligt i begreppen av resonans, kompatibilitet och koherens tex i fråga om 
koordinerad hjärtrytm liksom stressreduktion. Det gäller idag, mitt i mediaflödet, att förstå 
betydelsen av sjungandet och i synnerhet ”tillsammans-sjungandet”. 
Under kursen kommer vi inte prata så mycket om de här sakerna som att göra dem. 
Sångövningar samt sjungande och en del reflexion. 
Välkommen! 
Kefas Berlin är frilansande kursledare, lärare, terapeut och musiker med rösten som primärt 
verktyg. Han är waldorfpedagog och eurytmist med bakgrund inom läkepedagogiken, där 
han även arbetade som musikterapeut. 
 
18 Måltidens betydelse  
Hur kan vi genom mat öka livskvaliteten för personer med funktionsvariationer? 
Om det finns belägg för att viss mat minskar svårigheter för de personer som står i 
beroendeställning till oss, kan vi då bortse från våra egna önskemål och motivera till att ta 
nya beslut runt kost och måltider? 
En workshop i samtalsform med teoretiska och praktiska inslag på restaurang Varma Kök 
Skillebyholm. 
Worksshopledare är: 
Simon Widmark, har 30 års erfarenhet från restaurangbranschen, är kock, håller 
utbildningar och är konsult i livsmedelsfrågor. De senaste 20 åren har hans fokus varit 
hållbarhet bland annat genom användandet av biodynamiska/ekologiska råvaror. 
Mike Somers, är utbildad kock och har flera års erfarenhet av kockyrket, men driver idag 
Stiftelsen Målargården, en socialterapeutisk verksamhet i Södertälje och på Mörkö. 
Tillsammans med fyra kollegor har de Varma Sverige, ett socialt livsmedelsföretag med fokus 
på gemenskap kring mat. 

19 Vårt förhållande till husdjuren – Deras betydelse för 
läkepedagogik och socialterapi   
Dag 1: Sällskapsdjur 

Vad betyder sällskapsdjuren i våra liv och vilken roll får de? Vi pratar om motiv för att skaffa 
husdjur. Vad vet vi om deras egentliga väsen och behov? Har de samma känslor som vi? Kan 
de ha smärta, kan de lida, sörja? Hur möter och sköter vi dem så att livet med dem blir 
harmoniskt? Mycket beror på att vi ser det speciella i varje djurart och tar hänsyn till deras 
inneboende instinkter, behov och utvecklingsmöjligheter. 

Dag 2: Lantbrukets djur 

Behövs det djur på en gård? I så fall vilka och hur många? Vad tillför dem och vad kräver 
dem för att trivas, vara friska och produktiva? Hur många djur kan man sköta? Finns det 
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gränser för flockstorlek och vad tillåter arealen på gården? Kan man tycka om och respektera 
sina djur och ändå slakta och äta upp dem?  

Dessa och fler aspekter vill vi under de två dagarna belysa utifrån deltagarnas egna 
erfarenheter och frågeställningar. Dag två kommer vi även besöka Nibble Gård och titta på 
deras djur.  

Wilbert Beyer veterinär och f.d. lantbrukare med ett förflutet inom läkepedagogiken 
 
20 Fotmassage för ökat allmänt välbefinnande 
(isländska/svenska) 
Vi kommer i arbetsgruppen att arbeta med fotmassage både praktiskt och teorietiskt.   
Fotmassage kan bidra till bättre sömn, förbättra matsmältningen och stärka alla 
strömmande processer i kropp och själ. 
Kerstin Elisabet Andersson, Verksam på Island i ca 30 år bland annat som Waldorflärare. och 
turistguide  
Kerstin arbetar med arbetar också med Presselmassage och insmörjningar på b.la Skaftholt.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


