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Forord
Jakob Bønløkke
Pædagogisk leder paº Tornsbjerggaº rd
Sekretær i Helsepædagogisk sammenslutning

N

ærværende hæfte er en indføring i antroposofisk helsepædagogik og socialterapi skrevet af
Andreas Fischer for det schweiziske Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie.
Der har længe været et udtalt ønske og behov for
at få en kortfattet og lettilgængelig indføring i det
menneskebillede, der ligger bag Rudolf Steiners
tanker om arbejdet med mennesker, der af den ene
eller anden grund er hæmmede i deres udvikling.
Udgivelsen af dette hæfte indfrier dette ønske.
Hæftet opridser den helsepædagogiske bevægelses historie — både internationalt og her i Danmark.
Sammenslutningen takker således Lisbet Kolmos,
læge og tidligere leder af Marjatta, for sit grundige
bidrag om helsepædagogikkens historie i Danmark.
Det er vores, håb at nærværende hæfte kan bidrage
til en øget viden om og interesse for det helsepædagogiske arbejde både hos studerende og hos andre,
som ikke på forhånd kender til grundlag og metoder.
Steiners sprog er udfordrende på flere fronter. Dels
er betydningen af det skrevne en udfordring i sig
selv, og dels er der i dag er et helt andet sprog omkring mennesker med udviklingshandicap. Således
vil en begrebsafklaring her være nødvendig: Der er
på dansk en sproglig tradition for at oversætte det
tyske »Heilpädagogik« med »helse-pædagogik«,
hvilket ikke længere er helt dækkende. »Helse« har

på nudansk en hel anden klang end tidligere. Imidlertid vil det nu være svært at lave om på dette, idet
betegnelsen er blevet så rodfæstet, at det ikke giver
mening at ville ændre på den. I en moderne dansk
sprogsammenhæng vil det som rummer »Heilpädagogikkens« område nok nærmest være det danske
»social- og specialpædagogik« — her mangler dog
det helbredende aspekt, der ligger i det tyske.
Desuden må det nævnes at »Det helsepædagogiske kursus«, som er den samlede betegnelse for de
foredrag om emnet, som Steiner holdt for en gruppe
interesserede, i alt væsentligt beskæftigede sig med
børn. Vil man i denne sammenhæng have unge og
voksne med, kaldes dette i dag i helsepædagogisk
sammenhæng for »socialterapi« .
Andreas Fischer har lang praksiserfaring som helsepædagog, leder af special- og socialpædagogiske institutioner og som underviser. Vi er i Danmark
meget taknemmelige over at måtte oversætte denne
indføring i helsepædægogikken.
Tekstmaterialet er en bearbejdet udgave af den
schweiziske tilpasset danske forhold. Illustrationer
og fremhævede citater er taget fra en dansk sammenhæng — hvis ikke andet er angivet.
God læselyst!
På vegne af bestyrelsen for
Helsepædagogisk sammenslutning
Jakob Bønløkke
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Udgangspunktet
Når to mennesker mødes og ønsker at lære
hinanden at kende, begynder ofte en proces, hvor man fortæller hinanden dele af sin
biografi, sine livsmotiver, sine styrker og
svagheder. Dette gør det muligt at nærme sig
hinanden — en krævende proces, der aldrig
slutter. Den kan føre til et møde, forstået som
en dyb gensidig forståelse, der bygger på
empati. Forudsætningen for at det lykkes er at
begge udviser indre aktivitet, er åbne, evner
at lytte indfølende, er ærlige og kan udøve
kompetent selvreflektion; er dette tilfældet, så
er grundlaget for at lære hinanden at kende til
stede, mødet er muligt.

Når udgangspunktet er udfordret
Mødet med et menneske, der på grund af en funktionsnedsættelse ikke umiddelbart ser ud til at besidde de ovennævnte egenskaber, kræver specifikke
færdigheder af os. For det kan være, at den, vi står
overfor, har begrænsede redskaber til rådighed i sin
kommunikation, og at vedkommendes muligheder
for kognitiv forarbejdning af begivenheder og oplevelser kun er tilstede i delvis eller utilstrækkelig grad.
Dette karakteriserer den udfordrede udgangssituation som helsepædagogikken og socialterapien
står i: Betingelserne for at lære hinanden at kende, som udgangspunkt for en understøttende indsats, er vanskelige. At lære hinanden at kende, som
grundlag for mødet, stiller høje krav. Fra fagpersonernes side er det nødvendigt at være mere bevidste
om at skole specifikke kompetencer og være rede til
at søge og finde nye og også ofte ualmindelige veje.

Afgørende spørgsmål i arbejdet
med personer med behov for støtte:
• Hvordan finder vi sammen en vej,
så jeg kan lære dig at kende?
• Hvad vil du gerne fortælle mig?
Hvad kan jeg lære af dig?
• Hvordan kan jeg forstå dine udsagn
og handlinger, på en måde hvor
deres betydning og de grundlæggende
behov bliver tydelige?
• Hvad er vigtige værdier i din biografi?
Hvad vil du gerne virkeliggøre?
• Hvordan kan jeg støtte og
hjælpe dig på din måde?
Hvor har du behov for hjælp og støtte?
Hvad vil du selv gøre?

Det er vigtigt for mig at være
en del af fællesskabet med andre som mig. Have nogen at
være sammen med og dele livet med.
Katrine, 32 aº r. Beboer paº Marjatta.

4
ac_beitraege_3_fini.indd 4

11.01.21 11:00

º
Malsætning

Svarene på de ovenstående spørgsmål kan ikke
findes ad teoretisk vej. De kan kun findes individuelt og i samarbejde med det menneske, der
har brug for støtte. Samtidig bliver vejen til svarene påvirket af forståelsen af mennesket som
sådan. Forskellige måder at forstå mennesket på
har i løbet af specialpædagogikkens historie ført
til forskellige udgangspunkter for det special- og
socialpædagogiske arbejde.
Antroposofisk helsepædagogik
og socialterapi — kort fortalt
Nærværende hæfte forsøger kort, præcist og på forståelig vis at præsentere grundlaget for den antroposofiske helsepædagogik og socialterapi. Indhold
og vægtning er foretaget på baggrund af grundigt
arbejde med materialet og lang erfaring med praksis. Indholdet er samtidig også en sammenfatning af

mange skrifter, hvoraf nogle er opført under uddybende litteratur i litteraturlisten. Helt bevidst citerer
denne publikation kun Rudolf Steiner direkte, det
letter i følge forfatterens opfattelse tekstens læsevenlighed. Fremstillingen er personligt vægtet, den
gør ikke krav på at være fuldstændig eller almengyldig; andre bredere eller snævrere fokuspunkter ville
være mulige.

Elementer i helsepædagogikken og socialterapien
I Schweiz, såvel som i Danmark, findes mange institutioner for mennesker med behov for støtte, som
arbejder på grundlag af den antroposofiske menneskeforståelse. Denne er baseret på antroposofiens
grundlægger Rudolf Steiners erkendelser.
Ubetinget anerkendelse af ethvert menneskes
individualitet
Allerede antroposofiske institutioners byggestil taler
ofte et usædvanligt sprog, og heller ikke de værdier og former, der bliver formidlet og værnet om i
skoler og institutioner, er altid lette at forstå. Ved
nærmere bekendtskab vil man imidlertid opleve, at
det ikke handler om et stift system eller et fastlagt
handlingsmønster, men derimod om en søgeproces
i virkeliggørelsen af idealer.
Ledemotivet i det antroposofisk-helsepædagogiske arbejde er overbevisningen om, at et menneskes
væsenskerne, dets individualitet, aldrig kan være
syg, men kun hæmmet eller begrænset i at udfolde sig harmonisk. Denne overbevisning viser sig i
den ubetingede anerkendelse af individualiteten i
ethvert menneske med støttebehov, det værdsættende møde, respekten for personligheden og livs-

motiverne, i den ressourceorienterede støtte og i
den tilpassede tilrettelæggelse af hverdagen. Den
kunstneriske aktivitet og oplevelse har en højt prioritet og bliver bevidst understøttet i institutionerne.
Der lægges desuden særlig vægt på udformningen
af dags-, uge- og årsforløbet, fejringen af årstidsfesterne og plejen af et spirituelt-religiøst liv baseret
på et tværreligiøst, kristent grundlag. I forbindelse
med støtte til voksne med handicap er kunstnerisk
baserede og håndværksmæssige aktiviteter, dyrkning af jorden og omgivelser med impulser fra det
biodynamiske landbrug af stor betydning.
Rudolf Steiners åndsvidenskab som grundlag
Grundlaget og baggrunden for den antroposofiske
helsepædagogik og socialterapi finder man i Rudolf
Steiners åndsvidenskab, antroposofien, der i det følgende vil blive belyst nærmere.
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Rudolf Steiner beskriver begrebet åndsvidenskab
således: »Betragtningen af de åndelige foregange i
menneskelivet og i verdensaltet kan man give betegnelsen åndsvidenskab.« (Steiner, 1995, s. 22; DK
s. 18) Den samlede åndsvidenskabelige erkendelse
bliver kaldt antroposofi.
Antroposofi
Hverken trosretning eller trosbekendelse
Antroposofien går ud fra den antagelse, at det åndelige materialiserer sig overalt. Ikke blot på jorden i
naturrigerne og i menneskene, men også i verdensrummet, i kosmos og i himmellegemerne. Således
karakteriserer Rudolf Steiner antroposofiens mål
med følgende ord:
»Antroposofi er en erkendelsesvej, som ønsker at
føre det åndelige i menneskets væsen til det åndelige i verdensaltet.« (Steiner, 1982a, s. 14)
Med denne korte og præcise karakteristik bliver
det tydeligt, at det hverken drejer sig om en trosretning, en trosbekendelse eller om formidlingen af
dogmer, men om en aktiv og selvstændig tilgang til
den åndsvidenskab, der bygger på de erkendelser,
som Rudolf Steiner har formidlet.
Ordet antroposofi stammer fra græsk og betyder direkte oversat »viden om mennesket«. Det var vigtigt
for Rudolf Steiner, at mennesket ved at sætte sig ind
i åndsvidenskaben kan blive bevidst om den omfattende betydning af sin eksistens. Centralt står udover en omfattende menneske- og verdensforståelse henvisningen til en aktiv udvidelse af menneskets
erkendelsesevne. »Der findes i ethvert menneske
slumrende evner, ved hvis hjælp det kan erhverve
sig erkendelse af de højere verdner« (Steiner, 1982b,
s. 16, DK s. 13). Med udgangspunkt i dette udsagn
har Rudolf Steiner i flere skrifter fremstillet betingelserne for — og vejene til — udforskning af den
verden, der ikke kan opfattes med sanserne.

for ham, og også noget han forlangte af sine medarbejdere. Erkendelser hentet i den antroposofiske
menneskeforståelse var og er stadig frugtbare for
mange forskellige livs- og arbejdsområder, således for eksempel for pædagogik, medicin, farmaci,
landbrug, socialarbejde, specialpædagogik, socialpædagogik, kunst, videnskab og for erhvervslivet.
Mere end 700 institutioner og organisationer
indenfor helsepædagogik og socialterapi
De kunstformer, der er begrundet i eller videreudviklet ved hjælp af antroposofien, indtager her en
særstilling. Rudolf Steiner skabte en ny bevægelseskunst, eurytmien, en bevidst anvendelse af sproget,
sprogformningen, og han gav også vigtige anvisninger og inspiration indenfor maleriet, musikken,
arkitekturen og billedhugningen. Alle kunstnerisk
skabende aktiviteter kan koncentreres til terapeutiske udgangspunkter, således findes for eksempel
helseeurytmi, musikterapi, sprogterapi og maleterapi. I årenes løb er der over hele verden opstået
op imod 30.000 institutioner, der har gjort det til
deres opgave at anvende de antroposofiske erkendelser i praksis: skoler (ofte benævnt Rudolf Steiner-, Waldorf- eller friskoler), helsepædagogiske og
socialterapeutiske institutioner, værksteder og klinikker, lægepraksisser, farmaceutiske virksomheder
(fx. Weleda/Wala), biodynamiske gårde, (Demeter),
banker, kunstskoler, kultursteder, erhvervsvirksomheder og mange andre initiativer. Disse institutioner føler sig forbundet med Goetheanum i Dornach,
verdenscentrum for de antroposofiske aktiviteter.
Med mere end 700 institutioner og organisationer
for børn, unge og voksne med behov for støtte i over
50 lande og godt 50 uddannelsessteder har den antroposofiske helsepædagogik og socialterapi opnået
en ikke uanseelig størrelse.

Et spørgsmål om frihed og ansvar
Et yderligere grundanliggende i antroposofien er
spørgsmålet om den menneskelige viljes frihed og
det dermed forbundne ansvar. Det var et vigtigt anliggende for Rudolf Steiner at sætte de åndsvidenskabelige erkendelser i forbindelse med datidens videnskabelige erkendelser. At man vågent forholdte
sig til tidens aktuelle begivenheder, var en selvfølge
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Rudolf Steiner — en kort biografi
Rudolf Steiner blev født den 27. februar 1861 i det
nuværende Kroatien. Hans far var telegrafist ved
jernbanen og arbejdede senere som stationsforstander ved forskellige stationer syd for Wien. Rudolf
Steiner voksede op i landlige omgivelser og fortsatte
efter sin studentereksamen på Technische Hochschule i Wien. Efter sine studier i matematik, fysik,
naturhistorie og litteratur, historie og filosofi arbejdede han som huslærer i Wien og havde ansvaret for
fire børn, hvoraf en havde et indlæringshandicap.
Et mangfoldigt og omfattende værk
Som 21-årig blev Rudolf Steiner bedt om at udgive
Goethes naturvidenskabelige skrifter i Kürschners
serie »Deutsche National-Literatur«. 1891 modtog
han i Rostock doktorgraden inden for filosofi for sit
filosofiske hovedværk »Die Philosophie der Freiheit«,
der udkom i 1893, på dansk »Frihedens filosofi«. Fra
1897 var Rudolf Steiner desuden redaktør af flere
tidsskrifter og afholdt kurser ved den socialistiske
skole for arbejdere i Berlin. Som generalsekretær
for den tyske sektion af Teosofisk Selskab udviklede han igennem mange foredrag og grundskrifter
grundlaget for den antroposofiske åndsvidenskab.
I 1912/13 brød han med Teosofiske Selskab og

Den antroposofiske helsepædagogiks historie
— kort
Udgangspunktet for alle antroposofisk-helsepædagogiske aktiviteter var og er »Helsepædagogisk kursus«, som Rudolf Steiner holdt i juni 1924
i snedkerværkstedet ved siden af det nedbrændte
Goetheanum i Dornach. Men allerede før dette kursus blev afholdt, var der steder, hvor børn og unge
med nedsatte kognitive evner eller handicap blev
hjulpet og plejet på grundlag af den antroposofiske
menneskeforståelse.
Den antroposofiske helsepædagogiks fødsel
To betydningsfulde begivenheder for helsepædagogikken er åbningen af Waldorfskolen i Stuttgart i
1919 og den første antroposofiske klinik, grundlagt
af lægen Ita Wegman i 1921 i Arlesheim. Således
blev der allerede tidligt åbnet en såkaldt hjælpeklas-

grundlagde Antroposofisk Selskab.
Herefter blev Dornach med det første
Goetheanum
centrum for hans virke,
han holdt både der
og i mange europæiske byer foredrag og
fagkurser indenfor
mange
forskellige
livs- og arbejdsområder. I tiden efter
første verdenskrig udøvede antroposofien en stærk
virkning på offentligheden. Ud over at grundlægge mange initiativer var Steiners politiske engagement for »Tregreningen af den sociale organisme«
bemærkelsesværdig. Nytårsnat 1922/23 blev det
første Goetheanum offer for en brandstiftelse, i de
følgende år blev en ny bygning opført i beton, en
helt anderledes byggestil.
Rudolf Steiner døde den 30. marts 1925 i Dornach.
Hans værk omfatter, ud over talrige bøger og afhandlinger, afskrifter af ca 6.000 foredrag, der for
størstedelens vedkommende er offentliggjort i de
over 360 bind af Rudolf Steiners samlede værker.

se for »svagere« elever — det er fødselsøjeblikket
for den specialpædagogiske skoleundervisning på
antroposofisk grundlag. 0g på klinikken i Arlesheim blev børn og unge med behov for støtte optaget; dette var en afgørende impuls, som senere dannede grundlag for Sonnenhof i Arlesheim, det første
antroposofiske bosted i Schweiz.
I julen 1923 opsøgte de tre initiativrige mænd
— Franz Löffler, Siegfried Pickert og Albrecht Stroschein — Rudolf Steiner og spurgte, om der gennem
åndsvidenskaben kunne findes synsvinkler på støtte
og hjælp til mennesker med handicap, som kunne
være frugtbare i det praktiske arbejde. To af disse tre
unge mænd havde allerede erfaringer fra området.
De var medarbejdere på Sophienhöhe i Jena, en på
det tidspunkt meget kendt institution i Tyskland for
mennesker med behov for støtte. Der var vanskeligheder på stedet, der førte til at de tre — med støtte
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fra Emil Molt, Waldorfskolen i Stuttgarts medstifter
og finansielle støtte — grundlagde den første helsepædagogiske institution i Tyskland — »Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder
Lauenstein« i Jena. Til påske i 1924 var prospektet
om Lauenstein færdigt — redigeret af Rudolf Steiner.
Begrebet »sjælepleje«
Allerede før det helsepædagogiske kursus blev begrebet »sjælepleje« anvendt af andre forfattere; det
blev dog aldrig et etableret begreb i den almene
specialpædagogik. Til gengæld blev »behovet for
sjælepleje« til et vartegn for helsepædagogikken og
socialterapien. Det undgår negative beskrivelser og
giver samtidig et fingerpeg om, hvor det menneske,
der har behov for støtte, har brug for opmærksomhed. Det er interessant, at Rudolf Steiner ikke anvendte dette begreb i »Helsepædagogisk kursus«,
men i stedet brugte de dengang almindelige betegnelser.
I prospektet for Lauenstein, skrevet før »Helsepædagogisk kursus,« blev begrebet »sjæleplejekrævende børn« anvendt. Rudolf Steiner tog forespørgslen fra Franz Löffler, Siegfried Pickert og Albrecht
Stroschein alvorligt og besøgte Lauenstein i midten
af juni 1924. Han lovede dem desuden et fagkursus
i helsepædagogik, som han afholdt i Dornach i slutningen af juni 1924.
Således blev den antroposofiske helsepædagogik
allerede omsat og udført i praksis, inden de helsepædagogiske kurser blev holdt som foredrag.
De tre steder arbejdede med praksis
og forskellige tyngdepunkter:
• Den medicinske impuls — repræsenteret af Ita
Wegman i hendes Arlesheimerklinik.
• Den sociale impuls — i de tre helsepædagoger
Franz Löffler, Siegfried Pickert og Albrecht Stroscheins grundlæggelse af det helsepædagogiske
institut i Jena.
• Den pædagogiske impuls — forbundet til navnet
Karl Schubert, med oprettelsen af hjælpeklasser
tilknyttet Waldorfskolen i Stuttgart.
Helsepædagogik og socialterapi som selvstændige erhvervsgrupper
Foreningen af og den gensidige påvirkning på disse
tre områder — medicin, pædagogik og socialt sam-

vær mellem mennesker med og uden handicap —
har holdt sig til vore dage. Men vægtningen har forskudt sig, fagpersoner inden for helsepædagogikken
og socialterapien forstår sig selv som en selvstændig
erhvervsgruppe, det tværfaglige samarbejde er ikke
længere hierarkisk, men derimod præget af værdsættelse, ligeberettigelse og gensidig supplering
af viden. Endnu før Anden Verdenskrig opstod nye
institutioner i Tyskland, Frankrig, Island, Sverige,
Finland, Storbritannien, Holland og Schweiz. Under
krigen blev den videre udbredelse af den antroposofiske helsepædagogik og socialterapi afbrudt. Medarbejdere af jødisk herkomst måtte som følge af nationalsocialismen emigrere fra Tyskland og Østrig;
således opstod under ledelse af wienerlægen Karl
König den første institution i Camphill-bevægelsen
— i Skotland. Denne bevægelse bredte sig senere også internationalt og har til tider omfattet over
hundrede arbejds- og levefællesskaber.
Efter krigen blev der i løbet af 1950’erne og
1960’erne grundlagt mange nye institutioner i forskellige lande, også uden for Camphill-bevægelsen.
Helsepædagogisk kursus
Som beskrevet var den antroposofiske helsepædagogik realiseret inden for de tre områder pædagogik, medicin og dannelse af levefællesskaber, allerede inden det helsepædagogiske kursus blev afholdt.
Kurset muliggjorde den teoretiske og åndsvidenskabelige fundering af arbejdet og tilknytningen til
medicinsk sektion ved Goetheanum. Den medicinske sektion er en af elleve fagretninger ved »Freie
Hochschule für Geisteswissenschaft«, Den frie højskole for åndsvidenskab, ved Goetheanum i Dornach. På det tidspunkt, hvor den antroposofiske helsepædagogik blev grundlagt var Ita Wegman leder af
sektionen, hun deltog igennem mange år som initiativtager i opbygningen af institutioner og formåede
at begejstre mange mennesker for den helsepædagogiske opgave.
«Helsepædagogisk kursus« er ikke en lærebog i
almindelig forstand
At læse og forstå foredragene i »Helsepædagogisk
kursus« er ikke en let opgave. Rudolf Steiner talte
dengang til små grupper af mennesker på knap 20
personer, der allerede var fortrolige med den antroposofiske forståelse af og viden om mennesket. Det
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»Punkt og kreds —
meditation« fra
Rudolf Steiners
helsepædagogiske
kursus.

helsepædagogiske kursus er heller ikke en lærebog
i almindelig forstand; den omfatter hverken hele
spektret af specialpædagogiske felter eller indeholder en systematik i forhold til de forskellige udviklingsforstyrrelser.
En helhed af krop sjæl og ånd
Foredragene forholder sig heller ikke til datidens ståsted i den videnskabelige specialpædagogik. Fokus
i det helsepædagogiske kursus ligger i den åndsvidenskabelige forståelse af handicap, anvisninger på
tilgange til at bistå mennesker med behov for støtte
og på veje til kompetencetilegnelse for fagpersoner.
Opbygningen af det helsepædagogiske kursus
Kurset består af tolv foredrag, der lader sig sammenfatte under tre store temaområder.
I de første foredrag lagde Rudolf Steiner det menneskekundskabsmæssige grundlag for at betragte
mennesker med handicap. De der påviste forbindelser mellem indlejring og mening i den menneskelige
biografi går langt ud over helsepædagogikken og
berører almene og elementære spørgsmål i det at
være menneske.
Efter de grundlæggende redegørelser fremstiller
Steiner ensidigheder eller ubalancer i barnets udvikling og beskriver de tre polære tendenser, de såkaldte konstitutionsbilleder. Disse lader sig udlede

af tredelingen af den menneskelige organisme, som
beskrives nedenfor. Efter at have redegjort for menneskeforståelsen præsenterede han udvalgte børn,
hvoraf nogle var til stede; andre beskrev Rudolf Steiner på baggrund af sine personlige iagttagelser i
Jena (Lauenstein) og Arlesheim (Haus Holle, der var
en del af den daværende Ita Wegman klinik, i dag
Sonnenhof). Disse præsentationer af børn indeholder udover de diagnostiske beskrivelser også anvisninger på helsepædagogisk, terapeutisk og medicinsk terapi.
Helsepædagogernes skolingsvej
Det tredje område, der beskrives, omfatter anvisninger på en skolingsvej for helsepædagogen, der
kan danne grundlag for en dialogisk udformning af
mødet. Dimensionere i det menneskelige møde og
dets udformning — Karl König anvender begrebet
»møde i øjenhøjde« — er centralt for den antroposofiske helsepædagogik; det er både udgangspunkt
og kilde — ofte også benspænd og hindring — i alle
aktiviteter til gavn for mennesker med handicap.
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Antroposofisk menneske- og verdensforstaelse

Rudolf Steiner har i mange foredrag og bøger redegjort for grundlaget for at forstå mennesket og
verden ud fra en antroposofisk synsvinkel.

Menneskets åndelige dimensioner
Grundliggende forstår Steiner mennesket som en
treenighed af krop, sjæl og ånd. Således opstår et
udvidet syn på den menneskelige eksistens, i og
med at den indbefatter en åndelig dimension. Den
er ikke umiddelbart synlig i vores dagligdags tænkning, men kan til gengæld ofte opleves i mødet mellem mennesker.
Betingelserne for krop, sjæl og ånd er forskellige:
»Legemet er underlagt arvelighedens lov; sjælen er
underlagt den selvskabte skæbne. Man kalder denne af mennesket selvskabte skæbne for karma med
et gammelt udtryk. Og ånden er underlagt loven for
den gentagne legemliggørelse, de gentagne jordliv.«
(Steiner, 1995, s. 88; DK, s. 68)

En fare at have et svar på alt
Den specifikke og meget omfattende antroposofiske
menneske- og verdensforståelse er på den ene side
en styrke, men samtidig også en udfordring.
I begynderiver og begejstring over arbejdet med
antroposofien består den fare, at mennesker føler
sig overbeviste om at kunne forstå og forklare alt
og have et svar på alt. Også i det helsepædagogiske kursus peger Rudolf Steiner på dette. Når man
bevæger sig dybere ned i indholdet, viser det sig
imidlertid at Herman Hesse har ret i sit udsagn: »Al
viden og al forøgelse af vores viden ender ikke med
et slutpunkt, men med et spørgsmålstegn.«
Udfordrende arbejde med antroposofien
Set indefra er der sammenhænge, orienteringspunkter og forbindelser, der ser indlysende ud og
som formidler sikkerhed. Set udefra bliver antroposofien derfor ofte opfattet som et lukket og i sig selv
stringent system, der ikke er til at forstå, forekommer uforklarligt og er svært at nærme sig. Set indefra bliver det til gengæld tydeligt, hvor krævende arbejdet med antroposofien er, og hvor forskelligt og
individuelt Rudolf Steiners udsagn kan forstås. I det
følgende vil udvalgte aspekter af menneskeforståelsen blive gengivet i kort form, udførligere fremstillinger finder man i adskillige publikationer, hvoraf et
udvalg er angivet i litteraturlisten.

Mennesket er ikke kun produkt af genetisk disponering
Dette synspunkt er særligt i sammenhæng med
mennesker med kognitive hæmninger eller svære
handicap af stor betydning. For forstået på denne
måde er mennesket ikke længere kun et produkt af
den genetiske disponering, anlæg eller kastebold for
omgivelserne, tvært imod er dette menneskes liv og
biografi udtryk for vedkommendes egen kerne, egen
individualitet. Ethvert menneske lever i sin individuelle kropslige situation og de givne sociale omgivelser, der præger det. Begge tilhører i udgangspunktet en udvikling, der ikke skal forstås som tilfældige,
men som individuel virkeliggørelse af den pågældendes åndelige intentioner.
Det meningsfulde i skæbnen
Det betyder, at enhver biografi har en iboende mening, også hvis denne ikke ved første blik åbner sig
for os. Livets individuelle betydning præger et menneskes livsvej, er i videste betydning den selvvalgte
skæbne. Således er et menneskes biografi — succeser og begavelser, men også nederlag og begrænsninger — ikke kun planløs tilfældighed, men bærer
også en dybere mening i sig.
Men det er en stor misforståelse på grundlag af
disse betragtninger at slutte at enhver er »sin egen
lykkes smed.« Tanken om den selvskabte skæbne
må og kan ikke uden videre overføres til alle mennesker, så virker den hurtigt arrogant eller kynisk.
Karmiske forhold former sig meget mere komplekst
og kræver en tankemæssig dimension, der er hævet
over skyld og synd.
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Skæbnebestemte forhold er udenfor
vores erkendelsesområde
Desværre findes der også situationer, hvor udefrakommende påvirkninger fører til et handicap eller
en hæmmende skade. Mange børn oplever i deres
tidlige barndom ikke blot svigt fra andre mennesker,
men også massive indgreb, der påvirker deres videre
biografi betydeligt og desværre ofte fører til handicap. Der kan være tale om blandt andet vold, vanrøgt, traumatiske oplevelser, misbrug og medicinske
fejlbehandlinger. Det er ikke inden for vores videns
rækkevidde, om de mennesker, der er ansvarlige for
disse handlinger, står i en skæbnemæssig forbindelse med mennesket med støttebehov. Det må forblive
i det spekulative område. Derfor er udsagn som at
»et menneske har villet sit handicap« ikke kun usaglige, men arrogante og diskriminerende.
Et betingelsesløst ja til det givne udgangspunkt
Også hvis et menneskes begrænsninger er en del af
vedkommendes selvvalgte livsvej, må vi som medmennesker og samfund aldrig undlade at tage ansvar. Vi skal bistå med hjælp, hvor der er behov for
det. Den iboende mening i enhver biografi betyder
et uomgængeligt og betingelsesløst »Ja« til det givne
udgangspunkt, samtidig er den et opråb om at tage
de hjælpeforanstaltninger, der skal til netop for det
pågældende ramte menneske.
Reinkarnation og karma
Rudolf Steiner udviklede på basis af sin åndsvidenskabelige forskning tankerne om det gentagne jordeliv, reinkarnationen. Dette er hos ham ikke
en videreførelse af østlige verdensanskuelser, men
knyttet til europæiske tænkeres forklaringsansatser.
I den antroposofiske menneske- og verdensforståelse er tanken om reinkarnation en fortsættelse
af den vesterlandske tradition, begyndende i den
græske oldtid hos Platon og fortsat frem til oplysningstidens digter og filosof, Lessing. Tanken blev
dog formuleret på ny af Steiner som resultat af hans
åndsvidenskabelige forskning og gjort tilgængelig
for det moderne menneskes tænkning.
Forudsætningen om reinkarnation og karma giver et
bredere syn på mennesker med et handicap, her under
den uforbeholdne anerkendelse af et hvert menneskes
leveberettigelse og meningsfyldte biografi.
Den fører til den holdning, at ethvert menneske —
uafhængigt af handicappets størrelse — har retten til
et godt liv, og at det bør støttes på enhver mulig måde.

Tre kilder til denne holdning:
• antagelsen om at ethvert menneske i et tidligere
jordeliv har gjort erfaringer, der hører til vedkommendes aktuelle livs udgangstilstand
• visheden om at skæbnen ikke er tilfældig
• overbevisningen om at erfaringerne i dette liv vil
få betydning i senere inkarnationer.
Individualitet fremfor handicap
Af denne grund er det i omgangen og mødet med et
menneske med behov for støtte den uberørte væsenskerne, dets individualitet, der er i fokus og ikke
primært vedkommendes handicap eller begrænsninger. Denne individuelle væsenskerne undgår
vores umiddelbare iagttagelser, derfor er den langsomme følen sig ind på et andet menneskes væsen,
en særdeles krævende proces.
Den franske filosof Emmanuel Lévinas udtrykte
det på denne måde: »At møde et menneske betyder
at blive holdt vågen af en gåde.« Således er ethvert
menneske en gåde for sig selv og for andre. Heraf følger spørgsmålene, hvilken vej, hvilke evner og
holdninger, der kan være os til hjælp for at løse gåden.
Vejen til at løse gåden er dialogisk
I det helsepædagogiske kursus opfordrer Rudolf
Steiner til at fagpersoner former forholdet til et
menneske med behov for støtte, således at de ikke
bestemmer vejen i betydningen »Jeg ved, hvad der
er godt for dig.« Han peger på, at ethvert barn udgør
en ny udfordring, en ny gåde.
»Det kommer imidlertid kun an på, om man nu
bliver ført af barnets væsen med hensyn til, hvad
man skal gøre i det enkelte tilfælde. Det er ubekvemt
arbejde, men det er det eneste reale.« (Steiner 1985,
s. 74f; DK s. 72)
Vejen til gådens løsning er altså dialogisk, barnet
og også den voksne med behov for støtte »kender«
løsningen, fagpersonerne har den opgave at tilrettelægge mødet, således at den kan vise sig for
vedkommende. Vejen er ubekvem, fordi vi i udformningen af mødet med andre mennesker også altid
bliver konfronteret med vores egne svagheder og
begrænsninger.
Udover disse grundantagelser er der indenfor den
antroposofisk orienterede menneskekundskab yderligere aspekter af stor betydning i forbindelse med bistand, pasning og pleje af mennesker med handicap.
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Mennesket som treleddet væsen
Allerede pædagogen Johann Heinrich Pestalozzi
betegnede mennesket som en treenighed af krop,
hjerte og hånd, Friedrich Schiller tog senere denne
tredeling op igen og gjorde rede for den i sine breve
om »Menneskets æstetiske opdragelse«.
I følge Rudolf Steiner findes tredelingen af mennesket i det fysiske, sjælelige og åndelige på forskellige områder:
• I det kropslige som nerve-sanse-systemet, som
det rytmiske system og som stofskifte-lemme-system
• I det sjælelige som tanke, følelse og vilje
• I det åndelige som vågen, drømmen og soven.
Vores organisme er opbygget polært. Hovedpolen
med sin udprægede tilknytning til nerve-sansesystemet og stofskifte-lemmepolen er modsatte virkningsprincipper, der er forbundet via det rytmiske
system. Der sker intet i det øvre menneske (hovedpolen), der ikke har sin resonans i det nedre menneske (stofskifte-lemme-polen), på samme måde
spejles alle processer i det nedre menneske i det
øvre menneske.
Nerve-sanse-systemet
Nervesansesystemet har sit kropslige grundlag i nervevævet og i de der med forbundne sanseorganer.

Dette gør det muligt for mennesket bevidst at sætte
sig i forbindelse med omverdenen, de umiddelbare omgivelser og sig selv. Nerve-sanse-systemet er
præget af vågenhed og lav vitalisering. Tænkning
og bevidsthed er i følge Rudolf Steiner afhængig af
nedbrydningsprocesser, derigennem har mennesket
mulighed for tankemæssigt at udforske verden. En
overvægt af nedbrydende processer kan dog føre til
sundhedsmæssige forstyrrelser.
Det rytmiske system
I det rytmiske system samles de processer i den
menneskelige organisme, der gennem deres rytmiske aktivitet forsyner organismen med livsvigtige
substanser, det gælder således vejrtrækningen og
blodkredsløbet. Disse processer indvirker både på
de kropslige processer og, hvilket let kan i iagttages,
på menneskets sjælelige fornemmelse, følelsen. Det
rytmiske system holder balancen i midten mellem
det øverste og det nederste. Både vejrtrækningen
og blodkredsløbet er præget af polære processer,
på den ene side ind- og udåndingen, på den anden
hvert hjerteslags systole og diastole.
Stofskifte-lemmesystemet
Stofskifte-lemmesystemet gør det muligt for den
menneskelige organisme på den ene side at opbygge og nedbryde de stoffer, som mennesket har be-
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hov for for at leve. Særligt vigtige er her de opbyggende processer med livsunderstøttende funktioner,
der ikke bevidst kan iagttages af mennesket. Overfor disse processer er mennesket i en slags sovende
tilstand. Lemmernes område gør det på den anden
side muligt for mennesket at forholde sig til verden,
at indfange og bearbejde den, derfor udgør stofskifte-lemmesystemet grundlaget for viljen. For at forstå et menneske kan det være en hjælp at inddrage
ovenstående aspekter. Et barn, der lever intensivt i
nerve-sansesystemet og sanserne, udviser en helt
anden adfærd, end et barn, hvor det er stofskiftesystemet, der dominerer. Det ene barn er for vågent,
følsomt, let at aflede, mens det andet er indelukket
og ser ud til at være beskæftiget med sig selv. Disse
modsatrettede adfærdsformer kan udlægges som
påfaldende. På baggrund af tredelingen er det ikke
kun muligt at forstå det meningsfulde i den »påfaldende« adfærd, den terapeutiske vej til at føre barnet
til en midte, giver sig selv.

At gøre noget for andre.
Se at de bliver glade,
saº bliver jeg glad indeni.
Kim, 38 aº r.

De fire led og biografien
Derudover at betragte mennesket som fireleddet
væsen er en vigtig vej i det helsepædagogiske kursus til at kunne forstå handicap. Mennesket har den
fysiske krop til fælles med mineralverdenen. Det
menneskelige legeme bærer det mineralske i sig og
ligger under for det fysiske livs love. Det er sammensat af de samme stoffer og kræfter som den
øvrige livløse verden. Det fysiskes lovmæssigheder
viser sig, når døden indtræffer, når kun kroppen, det
fysiske legeme, er tilbage og går i opløsning.
Æterlegemet som bygherre og skaber
af det fysiske legeme
Gennem hele livet bliver det fysiske liv gennemtrængt af det såkaldte livs-, formkraft- eller æterlegeme, som mennesket har til fælles med planterne. »Det bevirker, at det fysiske legemes stoffer
og kræfter former sig til de ytringsformer, vi kalder
vækst, forplantning, væskernes indre bevægelse
osv. Det er altså det fysiske legemes bygherre, dets
beboer og arkitekt.« (Steiner 2003, s.18; DK s.13)
Det fysiske legeme er et afbillede af livslegemet,
æterlegemet giver liv til det fysiske legeme og forhindrer dets død.
Astrallegemet som følelsernes »sted«
Derudover har mennesket også sjælelige oplevelser;
det kan for eksempel føle glæde, sorg, ærgrelse eller
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Antroposofisk menneske- og verdensforståelse
vrede, og må forholde sig til sine egne ønsker og
drifter. Ofte kommer stærke følelser og begær til at
stå i vejen for forholdet til verden. Dette virkningsprincip i følelses- og sjæleverdenen betegner Steiner som fornemmelses- eller astrallegemet, det har
mennesket til fælles med dyrene: »Det er bæreren
af smerte og lyst, af drifter, begær og lidenskaber
osv.« (2003, s. 18f; DK s. 13). Dette kan sammenfattes under et i begrebet »fornemmelse«, fornemmelse forstået i denne betydning er ikke ren reaktion
på en ydre påvirkning, men derimod en proces, der
forvandler den ydre påvirkning til en indre oplevelse.
Jeget muliggør forbindelsen mellem det åndelige
og det kropslige
I modsætning til naturrigerne råder mennesket over
et yderligere væsensled, sit jeg. Begrebet »Jeg« har
en ganske særlig betydning, et menneske kan kun
anvende det i forhold til sig selv. »Ingen kan bruge
dette navn på nogen anden; enhver kan kun kalde
sig selv »Jeg«. Aldrig vil jeg kunne høre dette navn
»Jeg« som betegnelse for mig. Idet mennesket betegner sig som »Jeg«, må han i sig selv tale om sig
selv. Et væsen, der kan sige »Jeg« om sig selv, er
en verden for sig« (2003. s 20/DK s. 14). Jeget formidler menneskets bevidsthed om sig selv. Gennem
sit jeg har mennesket evnen til både at forbinde sig
med det åndelige og med det legemlige, jegets udfoldelse sker skridtvis.
Omkring det andet eller tredje leveår er barnet
nået til at betegne sig selv som jeg, en skelsættende
begivenhed og et meget vigtigt skridt i udviklingen.
I løbet af barndommen og ungdommen kan man
iagttage flere nedslag af jeget i form af en stadigt
større bevidsthed i iagttagelsen af selvet. Udviklingen når en ydre afslutning omkring det tyvende leveår; først nu har mennesket den fulde kapacitet
til at forme sin biografi inden for rammerne af de
givne muligheder og kan bevidst arbejde med sin
indre udvikling. Disse fire områder er virksomme fra
begyndelsen af ethvert menneskes liv, deres samspil
bevirker også en farvning af det menneskelige temperament.
De fire ovenfor beskrevne væsensled gør sig imidlertid fri af sine beskyttende omgivelser på forskellige tidspunkter, ligesom legemet ved fødslen løser
sig fra det mødrende liv. På baggrund af dette billede taler man i den antroposofiske menneskeforståelse om forskellige fødsler:

• Ved den egentlige fødsel fødes det fysiske legeme, det bliver frit af den mødrende beskyttelse
og barnet bliver udsat for omgivelsernes kræfter.
• Omkring det syvende leveår frigøres æterlegemet, et ydre tegn på dette er tandskiftet. Barnet
har nu ikke længere brug for æterkræfterne til at
opbygge og forme organerne, de er nu til rådighed for barnet i det sjælelige, det er skolemodent.
• Omkring det fjortende leveår bliver astrallegemet
frit, i den unge danner sig et rigt og ofte spændingsbetonet og derfor for omgivelserne udfordrende indre liv. Dette bliver synligt i kønsmodningen; Rudolf Steiner anvendte her begrebet
»jordmoden«. Den unge forbinder sig nu intensivt med alt jordisk, tager det til sig eller afviser
det og tilegner sig desuden evnen til selvstændig
stillingtagen.
• Senere, omkring det tyvende leveår, bliver jeget
frit, det løser sig fra bundetheden til det fysiske
liv, til livsprocesserne og den sjælelige tilstand,
og giver således forudsætningerne for den frie og
individuelle udvikling.
Udviklingsskridt i syvårsperioder
Rudolf Steiner forstår menneskets udvikling som en
proces, der udfolder sig i skridt af cirka syv år. Skridtene fra den ene syvårsperiode til den næste er særligt tydelige i barndommen og ungdommen — tandskiftet omkring de syv år, pubertetens kulmination
og jordmodenheden omkring de fjorten år — senere
er forandringerne ikke længere af kropslig karakter,
men af sjælelig og åndelig natur.
Disse udviklingsskridt, med hver deres primære
fokus, spiller en vigtig rolle i arbejdet med mennesker med behov for støtte. Det er af stor betydning,
at vi taler til det voksne menneske, der i sin intellektuelle formåen er på niveau med et fireårigt barn,
udfra det sjæleligt-åndelige behov, der hører til den
pågældendes reelle alder.
Sanselæren
Rudolf Steiner taler om tolv sanseområder
I anskuelsen af mennesket har den sanselære, som
Rudolf Steiner udviklede over en årrække og gentagne gange præsenterede i foredrag og skrifter, en
vigtig betydning. Steiner taler om tolv sanseområder, der kan inddeles i tre undergrupper. De tre undergrupper kalder han de nedre eller basale sanser,
de midterste og de øvre sanser.
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Øvre sanser
De øvre sanser — som Rudolf Steiner også kalder
erkendelsessanserne — formidler en forbindelse til
vore nære omgivelser og gør det muligt for os at
have et forhold til og en forståelse af andre mennesker. Høresansen gengiver ikke kun klange og
toner, men afslører også noget for os om den in-
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De midterste sanser
De midterste sanser — smags-, lugte-, varme- og
synssansen — gør det muligt for os at undersøge
vores omverden og har en direkte indflydelse på vores følelser. De midterste sansers erfaringer er derfor
ofte forbundet med sympati- eller antipatifølelser,
der også kan komme til udtryk i hverdagssproget,
man kan ikke »tåle lugten« i bageriet, man kan finde
en bemærkning »smagløs« eller undgå kontakt med
»koldhjertede« og »sortsynede« kolleger.
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Nedre sanser
De fire nedre sanser følesansen, livssansen, egenbevægelsessansen og ligevægtssansen — også kaldet
livs- eller basalsanserne — formidler i samarbejde
fornemmelser og erfaringer, der står i forbindelse
med vores egen legemlighed, vores krop. Er disse
sanser veludviklede, og bliver de også stimuleret
korrekt, giver de os en følelse af tillid, harmoni, frihed og indre ro.
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dre stemning hos den, vi står overfor. Oven på dette
bygger sprogsansen — vi identificerer det hørte som
sproglige ytringer; tankesansen — vi forstår indholdet af det talte, og til slut menneskets højeste sans
jeg-i-du-sansen. De øvre sanser danner grundlaget
for at opfatte og forstå den, vi har overfor os, som
individualitet, som selvstændigt jeg-væsen.
Den store betydning af at skole sanserne
Det er af stor betydning at sanserne i barndommen
udvikles sundt og stimuleres og skoles tilstrækkelig,
dette gælder særligt de såkaldt basale sanser. Også
i arbejdet med de mindste børn spiller skolingen af
sanserne en afgørende rolle, i forbindelse med diagnosticering af adfærdsafvigelser er de basale sanser vigtige pejlemærker.
I hjælpen til voksne med behov for støtte muliggør
sanselæren vigtige diagnostiske forståelsesmæssige
indsigter og danner samtidig grundlaget for hjælpeforanstaltninger og terapeutiske skridt.
Antroposofisk orienteret menneskeforståelse er
meget omfattende og lader sig ikke blot reducere til
enkeltaspekter. Alle de ovennævnte referencepunkter har en vigtig opgave i den antroposofisk orienterede helsepædagogik og socialterapi og danner
grundlaget for symptomforståelse, diagnostik og
terapi.
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Aspekter i helsepædagogisk kursus
Det følgende beskriver kun udvalgte aspekter eller temaer i det helsepædagogiske kursus.

Helsepædagogisk holdning og etiske spørgsmål
I den antroposofiske orienterede måde at anskue
mennesket finder man også en retning i forhold til
spørgsmål om holdning og skoling af medarbejdere
i helsepædagogikken og socialterapien.
Personlighed i første række
I det helsepædagogiske kursus gav Rudolf Steiner
adskillige henvisninger til selvudvikling, da han anså
selvopdragelse som en absolut nødvendighed for
udøvelsen af hvervet. For ham stod den udøvendes
personlighed i første række. »De kan slet ikke tænke
Dem, hvor ligegyldigt i grunden alt det er, man som
opdrager siger overfladisk eller ikke siger, og af hvor
stor betydning det er, hvordan man selv er som opdrager« (Steiner, 185, s. 35; DK s. 33). Selvopdragelse handler dog ikke om at skulle noget eller om en
sur pligt, men derimod altid om en forbedring af de
faglige og personlige kompetencer i det helsepædagogiske og specialterapeutiske arbejde.
Det etiske spørgsmål står i direkte sammenhæng
med spørgsmålet om holdning, da hjælpeforhold altid er asymmetriske. Der består et magtforhold mellem det menneske, der har brug for hjælp og støtte
og det, der kan give det. Det etiske spørgsmål er
derfor en af de centrale udfordringer indenfor tilrettelæggelsen af mellemmenneskelige forhold og
kræver således stor opmærksomhed og omhu. Den

etiske dimension i det helsepædagogiske og socialterapeutiske virke må af samme grund også altid
omfatte hele spektret — fra ledebilledet over koncepter til tilrettelæggelsen af hverdagen.
Relationen som grundlag for det
helsepædagogisk virke
Med et blik på hvordan den mellemmenneskelige relation formes, formulerer Rudolf Steiner i det
helsepædagogiske kursus »en pædagogisk lov, som
viser sig i al pædagogik« (Steiner, 1985; s. 33, DK s.
31). Denne viser, hvilke virkninger og hvilken indflydelse, der udspiller sig mellem et barn og en voksen,
uden at kunne iagttages direkte.
På trods af at Steiner viser denne lovmæssighed
gennem forholdet mellem en voksen og et barn,
gælder dette også mellem voksne mennesker.
I følge den pædagogiske lov er det afgørende,
hvilken stemning vi møder et andet menneske med:
Viser vi interesse, forbinder vi os med det, den anden kommer med? Forsøger vi virkeligt at forstå den
anden? Er vi klar til at begive os ind i et møde med
den anden?
Igennem Steiners forklaringer bliver det tydeligt,
hvordan en voksen har muligheden for gennem bevidst skoling af sin tænkning, sin følelse og sin vilje,
gennem selvrefleksion og sit indre engagement at
øve indflydelse på et barns udvikling eller et vok-
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sent menneskes stemning. Spændvidden rækker fra
at udøve en positiv indflydelse til at have en negativ
påvirkning, hvis desinteresse og afvisning præger
mødet.
I et hvert møde kan vi iagttage, at det i sidste ende
ikke er de ydre omstændigheder, der bidrager til om
mødet lykkes eller ej, det er derimod holdningen,
der er central, og som afspiller sig i processer, der
ikke er synlige for os.
De kernepunkter Steiner fremlægger i helsepædagogisk kursus, kan man omskrive til følgende:
• Anerkendelse og respekt for den andens individualitet.
• Sans for oprigtighed og sandhed i mødet. Vi former ikke kun mødet med mennesker med behov
for støtte som fagfolk, men også som mennesker
med alle vores styrker og svagheder. Her er der
behov for, at man står ved sig selv, og ikke at man
gemmer sig bag en »rolle.«
• Ansvarlighed og mod. Netop gennem asymmetrien i mødet åbner sig en opgave, som vi må forholde os ansvarligt og modigt til, flosklen »han
eller hun må selv bestemme« må ikke bruges som
undskyldning.
• Opmærksomhed og interesse som grundlag for
forståelsen af den anden.
• Opmærksom bistand og støtte. Nu til dags, hvor

objektivitet og kontrol er i højsæde, kunne det se
ud til at være et forældet krav. Et blik tilbage på
ens egen skoletid gør det imidlertid tydeligt, at
værdsættelsen af en underviser var afgørende for
motivationen og læringen.
• Humor og fleksibilitet. Ægte humor har noget
helende ved sig og kan hjælpe med til at håndtere
svære og udfordrende livssituationer. Fleksibilitet
er nødvendigt, fordi situationen i helsepædagogikken og socialterapien ofte hurtigt forandrer
sig, således at fastholdelsen af en forudbestemt
plan snarere forhindrer den indsats, der netop
kræves.
Alle disse aspekter danner forudsætningen for en
vellykket relationsdannelse, de er her kun beskrevet
kort og må uddybes ad egnede veje.
Handicapbegrebet og den
samfundsmæssige dimension
Sjælepleje
Selvom Rudolf Steiner i det helsepædagogiske kursus brugte dengang almindelige, men set fra en
nutidig synsvinkel problematiske, begreber for
mennesker med handicap, var hans forståelse af
handicap dog grundlæggende anderledes end hans
samtids. Dette viser sig ikke kun i det nævnte begreb
»sjæleplejebehov«, som han anvendte i prospektet
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Bedst er det med kærlige blikke
Og smilende øjnene
Hvad er det med os mennesker?
Griner højt

for den første antroposofiske institution, men også
i de menneskekundsskabsbaserede henvisninger til
handicap og i den diagnostiske vinkel på børn, som
man finder i det helsepædagogiske kursus.
Begrebet »sjælepleje-behov« var igennem mange år
kendetegn for den antroposofiske specialpædagogik og socialterapi, i de seneste år har det imidlertid mødt mere modstand. Det formår ikke længere
at yde fuld retfærdighed over for hensigterne i en
helsepædagogik og socialterapi, der bygger på selvbestemmelse, autonomi, deltagelse og inklusion.
Steiner gjorde opmærksom på, at handicap ikke kun
har et individuelt-åndelig eller kropsligt-sjæleligt,
men også et socialt-samfundsmæssigt niveau. Dette
skyldes det faktum, at flertallet i et samfund beslutter, hvad der forstås under normalitet. Hvis samfundet betragter det som »normalt«, at et barn på syv år
kan sidde stille på en stol i fem timer — på trods af at
bevægelse er det grundlæggende element på dette
alderstrin — så bliver et barn, der for eksempel ikke
gør dette, betragtet som påfaldende eller handicappet, fordi det falder udenfor rammerne. Denne samfundsmæssige dimension af handicap blev i en oplysningskampagne en gang formuleret således af de
ramte og deres pårørende:«Vi er ikke, vi bliver gjort
handicappede.« Et udsagn, der maner til eftertanke!

Den samfundsmæssige dimension af handicap
Steiner udtrykte det i det helsepædagogiske kursus
således: »Og når dette samfund anser et eller andet
for at være fornuftigt eller klogt, så er efter disse filistres mening alt det, som ikke er et »normalt« sjæleliv, et »abnormt« sjæleliv« (Steiner, 1985, s. 12; DK
s. 11). Selvom Steiner her kun henviser til sjælelivet,
bliver det tydeligt, at han allerede for mere end 90
år siden gjorde opmærksom på betydningen af den
sociale, samfundsmæssige og normative kontekst
for et menneske med støttebehov.
Denne samfundsmæssige dimension af handicap
har i de sidste år vundet i betydning. I indledningen
til FN’s »Konvention om rettigheder for personer med
handicap«, hedder det at forståelsen af handicap stadig udvikles og »at handicap for eksempel er et resultat
af samspillet mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige
barrierer, som hindrer dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.«
Fagligt samarbejde
Tværfagligt samarbejde
I det sidste foredrag i helsepædagogisk kursus betegnede Rudolf Steiner helsepædagogikken som en
samklang af antroposofisk udvidet medicin, pædagogik og kunst. Dette skete ikke, fordi han ikke ville
godkende helsepædagogikken som et selvstændigt
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område, men i bevidstheden om at kun gennem
samarbejdet mellem de forskellige områder kan et
barn eller en voksen støttes og hjælpes korrekt.
Medicinens rolle og opgave går i den antroposofiske
forståelse ud over det at yde et menneske bistand
med sundhedsmæssige problemer. Den omfatter
udover den skolemedicinske behandling af kropslige
og sjælelige sygdomme også en konstitutionel behandling med homøopatiske lægemidler. På samme
måde bliver terapiforløb fastlagt og deres virkning
kontrolleret i samarbejde med en medicinsk fagperson. Pædagogik omfatter her den skolemæssige
og sociale hjælp til børn og unge med støttebehov.
I voksenpædagogikken ydes bistand og støtte på
baggrund af selvbestemmelse, autonomi, deltagelse
og inklusion samt desuden tilbuddet om meningsfuldt arbejde.
Kunst har i denne sammenhæng tre betydninger:
• Som aktiv form for kunstnerisk beskæftigelse i
sprogformning, musik, maleri, eurytmi, formgivning og bevægelse.
• Som kunstnerisk terapiform i musikterapi, maleterapi, sprogterapi og heileurytmi.
• Som mulighed for tilsyneladende passiv optagelse gennem lytten eller iagttagelse.

Den tværfaglige ansats i den antroposofiske specialpædagogik og socialterapi er gennem mere end
90 år blevet omsat i mange institutioner. Ikke desto
mindre kan det komme til spændinger mellem de
forskellige faggrupper, her hjælper imidlertid altid
det fælles og forbindende blik på det mennesker,
der har brug for hjælp og støtte.
Åbning og dialog som vejen ind i fremtiden
Hvor de antroposofiske helsepædagogiske og socialterapeutiske institutioner tidligere var mere eller
mindre lukkede systemer med forholdsvis lille kontakt til og udveksling med det omgivende samfund
og øvrige fagområde, har dette forandret sig grundlæggende i de sidste årtier. Afgrænsning og koncentration om det eget præger ikke længere feltet,
åbenhed og udveksling er en berigelse for alle parter
og bliver plejet.
Mange institutioner efterspørger med rette form
og traditioner i tilrettelæggelsen af dagligdagen for
og bistanden til mennesker med behov for støtte;
dette kræver imidlertid, at de ansvarlige er parate til
dialog, vågenhed og opmærksomhed. Det drejer sig
om videreudviklingen af den antroposofiske helsepædagogik og socialterapi, der kun er muligt gennem et permanent, aktivt og fordybet arbejde med
de ideelle grundlag og en sensibilitet og vågenhed i
forhold til samtidens behov og spørgsmål.
Mange antroposofiske institutioner befinder sig i
øjeblikket i spændingsfeltet mellem disse spørgsmål: Bliver ritualer og former plejet, også hvis deres
betydning ikke længere er åbenbare for medarbejderne? Eller kan medarbejderne interesseres for et
aktivt arbejde med grundlagene? Alene dette arbejde skaber et grundlag for at forstå og efterspørge de
former og traditioner, der indtil nu er blevet plejet,
for at kunne forvandle eller forny dem.
Litteraturhenvisninger:
Steiner, Rudolf (1982a): Anthroposophische Leitsätze, GA 26,
Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Antroposofiske ledesætninger,
Forlaget Jupiter.
Steiner, Rudolf (1982b): Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? GA 10, Rudolf Steiner Verlag,
Dornach/Hvordan når man til erkendelse af de højere verdener,
Antroposofisk Forlag. Steiner, Rudolf (1985): Heilpädagogischer
Kurs, GA 317 Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Helsepædagogisk
kursus, Forlaget Jupiter. Steiner, Rudolf (1995): Theosophie, GA
9, Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Teosofi, Antroposofisk Forlag.
Steiner, Rudolf (2003): Die Erziehung des Kindes, Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Barnets opdragelse, Antroposofisk Forlag.
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Den helsepædagogiske og socialterapeutiske impuls
Af Lisbet Kolmos, leder af Marjatta fra 1985-2010,
leder af Uddannelsescenter Marjatta 2010-2015,
siden knyttet til Helsecenter Marjatta som læge.
I det følgende gives en kort beskrivelse af den
historiske og kulturelle sammenhæng som helsepædagogikken indskriver sig i i Danmark.

Baggrund
De første praktiske initiativer fra den antroposofiske
bevægelse i Danmark foldede sig ud i begyndelsen
af 1950’erne. Først grundlagdes den første Rudolf
Steiner-skole, og kort efter det første helsepædagogiske initiativ, et skolehjem for børn med udviklingshandicap. Samtidig kom det biodynamiske
landbrug og den antroposofiske medicin.
Med den første Rudolf Steiner-skole i Stuttgart i
1919 blev det tydeligt, at børn med særlige udfordringer ikke passede ind, de krævede noget andet.
Rudolf Steiner engagerede sig meget i at hjælpe
disse børn, og sammen med lægen, Ita Wegmann,
gav de begge råd både om pædagogik og behandling. Allerede fra 1921 blev der i Jena i Tyskland arbejdet med Rudolf Steiner-pædagogik for børn og
unge med behov for særlig sjælepleje. I dag kaldes
det børn og unge med særlige behov eller med et
udviklingshandicap. Er det inspireret af Rudolf Steiners menneskesyn, kalder vi det helsepædagogik og
socialterapi. Fra begyndelsen var det en både pædagogisk og lægelig impuls, og også i dag er det
medicinske aspekt et vigtigt supplement til det pædagogiske.
Den indre kraft skal stimuleres
Rudolf Steiners vigtigste råd er, i vort nutidssprog, at
møde disse mennesker med ægte empati og indle-

velse ud fra den indsigt, at de — som alle andre —
har et sundt potentiale, en indre kraft, som er unik
for dem, som kan vækkes til live. Det er som med
et helt lille barn, når man møder dem på den rigtige
måde, vågner de ellers skjulte evner. Deres handicap
er udtryk for ubalancer i krop og sind, og det gælder
om at skabe de bedste forudsætninger for at håndtere det.
Ubalancer i det sjælelige
Ubalancerne viser sig i det, som Rudolf Steiner kalder »det sjælelige, som kommer til udtryk gennem
tænkning, følelse og vilje«. Det er en definition, som
man må gå ind på for at forstå Steiners begrebsunivers. Eksempelvis kan tænkningen sidde for fast og
udvikle sig til tvangstanker, eller det modsatte, tanken bliver væk, og personen kan glemme, hvad der
lige er sket. Et andet perspektiv er, at følelsen kan
sidde for fast, eller det modsatte, at personen kan
leve alt for meget i omgivelserne. Det kan også være
ubalance i viljen eller handlingerne; de kan være for
langsomme og tunge eller motorikken vil hele tiden
bevæge sig, uden personen egentlig ønsker det. De
tre områder skal også være i balance i forhold til
hinanden. Der er naturlige variationer for os alle på
disse områder, som de fleste er i stand til at håndtere uden hjælp. Det skal ikke betragtes som diagnoser, men symptomer eller symptomkomplekser,
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som man iagttager og beskriver for bedre at forstå
et andet menneske. Denne form for symptombeskrivelse passer godt ind i de officielle diagnoser så
som OCD, ADHD, hypersensitive og autisme m.fl.
Omsorg for helheden
Rudolf Steiners livssyn var dengang nytænkning i
Danmark. Tidligere havde børn og unge med handicap ikke tilbud om skolegang, de boede på store
institutioner uden privatliv og uden fritidsbeskæftigelse. De fleste døde inden de var fyldt 35 år, vel
sagtens af mangel på stimulation. Rudolf Steiners
anbefaling om at betragte et menneske med et handicap, som fuldt ligeværdigt med alle andre, og hans
opfordring til gennem hjertelighed og menneskelig
varme, at engagere sig i deres udvikling var nyt og
epokegørende. Det var også nyt, at betragte mennesket og naturen som en del af en større helhed. Alt
er gjort af samme »stof«. Den tanke har først fundet
videnskabelig belæg i nyere tid. Steiner skelner mellem: det fysiske, livsprocesser, det sjælelige og inddrager et åndeligt perspektiv, forstået som personlighedens indre styrke og kraft. I helsepædagogik og
socialterapi handler det om at frigøre og udvikle det
indre unikke i personligheden og drage omsorg for
den enkelte i en livslang udvikling.

En fordybet tilgang
Ifølge Rudolf Steiner findes der i det indre hos os alle
en rigdom af billeder og visdom, som vi dog ikke så
let bliver bevidste om. Eventyr, fortællinger og i det
hele taget kunst viser hen til dette, og er også en vej
ind til det indre univers. Et aktivt indre liv skal være
i balance med input udefra. I vor tid er det tydeligt,
at de mange billeder og indtryk udefra får balancen
til at tippe til fordel for ydre indtryk, det kan give en
fornemmelse af tomhed og en let depressiv stemning.
Vi kan fordybe os i alt: naturen, kunsten, visdom i
tankerne, hverdagens opgaver. Det man har forbundet sig med, oplever man med sine følelser og bliver
bevidst om. Det bliver noget selvstændigt inde i en.
Derefter lader man det synke væk i det ubevidste et
øjeblik. Så vil det komme op igen i forvandlet form,
nu med en viljeskraft til at føre det ud i handling,
som passer til situationen.
Alle steinerinspirerede initiativer er kendetegnet ved
at have en fordybet/meditativ tilgang, hvilket skaber
en fælles holdning, en fælles værdi, uanset om man
arbejder bevidst med det eller ej. Det ligger som en
grundtone bag hele den antroposofiske bevægelse
og giver en fornemmelse af at være en del af et spirituelt fællesskab.
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Den levende fortælling
I Grundtvigs hjemland falder det let for medarbejdere, og især lærere, at steinerpædagogik bygger på
den levende fortælling. Ikke kun at læse bøger eller
se film, men at formidlingskunst er stærkest, når det
er fortalt af en person, som allerede har gjort stoffet
levende for sig selv.
Rytme fremmer ro og overblik
Gentagelse gør mester, siger et gammelt ordsprog.
En rytme i hverdagen med f.eks. morgensamling,
faste spisetider, tilbagevendende aktiviteterne i undervisning og i fritidsaktiviteter skaber tryghed og
styrker identitetsfølelsen. Et vigtigt pædagogisk
værktøj er arbejdet med bevægelse, derved får personen et indre forhold til sig selv, det styrker selvbevidsthed og øger motivationen til at lære nyt.
Kulturelle aktiviteter som bærende kraft
Kulturelle aktiviteter samler mennesker, det kan
være musik, skuespil, maling, dans og eurytmi, det
kan også være sport og fester, herunder at fejre årstidens fester: høstfest, juletiden, Skt. Hans mv. Det
har høj prioritet, at skabe mulighed for selv at være
aktiv i en kunstnerisk aktivitet. I den skabende proces griber man sig selv på en ny måde, der virker
fremmende på den personlige vækst.
I samklang med naturen
Det er vigtigt at være i balance med naturen for at
styrke en sund udvikling. Det gælder ikke alene kosten, men så vidt muligt alt i omgivelserne. Det er slet
ikke så let. Der er pesticider og giftige tilsætningsstoffer overalt i samfundet, også i mange fødevarer,
og det tåler mennesker med et udviklingshandicap
dårligt. Derfor skal det være kost uden giftstoffer
og helst beriget (biodynamisk kvalitet). Et væsentligt
tema er, at der skal være respekt om naturen, og det
bæredygtige skal stå i centrum.
Et fælles billede
Helsepædagogik og socialterapi er kendetegnet ved,
at omgivelserne arbejder ud fra et fælles billede, en
fælles intention. Med jævne mellemrum er der fælles
konferencer, hvor udviklingen, de særlige symptomer og de karakteristiske træk lægges frem. Formålet er at belyse, hvordan man bedst kan støtte den
enkelte i deres ønsker på kort og på lang sigt.

Helsepædagogisk kursus
Rudolf Steiner sammenfattede sine tanker i 12 foredrag. Det var i slutningen af hans liv, og disse foredrag indeholder derfor også meget af den antroposofiske menneskekundskab og inddrager mange
åndelige perspektiver, set ud fra et perspektiv med
handicap. Disse foredrag har siden været grundbogen i helsepædagogikken. Det er ikke en lærebog i
traditionel forstand, men en samling tekster, der er
som en åbning ind til et spirituelt univers, som mange med et handicap oplever sig som en naturlig del
af, og som vi andre kan lære rigtig meget af.
Pionertiden i Danmark
Den store pioner i Danmark var Albert Eman, der i
1953, i meget beskedne rammer, startede et initiativ
med ganske få børn.
Om Albert Emans baggrund kan det kort berettes,
han er vokset op i Holland, og at han som 14-årig
lært antroposofien at kende gennem en nabo, som
forærede ham sin cello, og som lærte ham at spille.
Samtidig fortalte han om antroposofien. »Han åbnede mine øjne for den åndelige dimension og lærte mig at øvelse styrker viljen«. Albert Eman øvede
virkelig hver dag hele sit liv på sin cello og mindedes sin første lærer med stor ærefrygt. Som helt ung
kom Albert Eman til Michaelgården i Sverige, hvor
han blev grebet af den antroposofiske impuls for
børn med særlige behov. Efter sin helsepædagogiske uddannelse hos Karl König i Scotland, startede
han sammen med ligesindede et skolehjem i Danmark, som fik navnet »Villa Marjatta«.
De første år lå skolen i København, men efterhånden
som der kom flere til, flyttede en gruppe unge voksne i 1961 til Sydsjælland, »Marjatta Skovvænget« ved
Præstø Fjord. I 1972 samledes initiativerne på Sydsjælland og fik fællesnavnet »Marjatta«, der var på
det tidspunkt 60 børn og unge voksne.
Dygtige og inspirerede medarbejdere samledes omkring »Marjatta«. Den kunstneriske impuls stod i
centrum, især musikken. Skolen blev udvidet, og der
opstod efterhånden mange værksteder med kunsthåndværk (musikinstrumenter, sølvsmykker, væverier) samt også landbrug og gartneri.
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Initiativerne opstår i hele Danmark
Mange af disse dygtige og inspirerede medarbejdere, der samledes omkring Marjatta, blev senere initiativtagere til flere af de andre danske helsepædagogiske og socialterapeutiske institutioner. Fra 1980 til
2000 blev en række nye initiativer grundlagt rundt
om i forskellige landsdele i Danmark.
En pædagogisk-medicinsk-terapeutisk impuls
Det ideelle er, at et tværfagligt team bestående af
pædagoger, læger og terapeuter mv. arbejder sammen og bidrager med hver deres faglige viden. Pædagoger med en helsepædagogisk baggrund, læger
med erfaring i antroposofisk medicin og helsepædagogik sidder sammen med andre faggrupper for
at sikre kvaliteten. Det er dog ikke altid let at få samlet alle fagligheder, men så udfører man arbejdet så
godt som muligt. Det vigtigste er at personen, der
har behov for særlig omsorg, oplever sig set og respekteret.
Uddannelse — at bevare og udvikle
Helsepædagogik og socialterapi er en særlig form
for faglighed og medmenneskelighed. Det kan ikke
udøves uden lang oplæringsperiode, dels i det praktiske som en mesterlære, dels i form af en teoretisk uddannelse. Danmark har haft en blandet praktisk-teoretisk uddannelse siden 1985. Først var det
en deltidsuddannelse på tre år efterfulgt af et teoriår
i udlandet. I 1996 blev uddannelsen godkendt af de
faglige organisationer.
Siden er uddannelseskonceptet blevet opkvalificeret flere gange, så den matcher pædagoguddannelsen på professionshøjskolerne i Danmark samt i forhold til den fælles internationale helsepædagogiske
uddannelse.
Den fireårige deltidsuddannelse foregår på Uddannelsescenter Marjatta med en blanding af teori, kunst og praktisk arbejde, mens den studerende
under hele uddannelsen er ansat på et praktiksted
som pædagogmedhjælper eller omsorgshjælper.
Uddannelsen kvalificerer til alment pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne samt mennesker
med særlige behov. Efter en etårig overbygning er
den studerende internationalt anerkendt helsepædagog. Uddannelsescenter Marjatta tilbyder desuden
et etårigt opkvalificeringsforløb i steinerpædagogik
for pædagoger, der er uddannet fra en almindelig
professionshøjskole, og som har — eller ønsker —
ansættelse på en Rudolf Steiner-institution.

En verdensomspændende bevægelse
Der findes helsepædagogiske og socialterapeutiske
institutioner i næsten alle lande. I Danmark deltager
de enkelte enheder i »Sammenslutningen for helsepædagogik og socialterapi«, som også er en del af
»Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi«, som igen er en del af et internationalt fællesskab med hovedsæde i Dornach i Schweiz.
Samfundets skiftende holdninger
Samfundets holdning har ændret sig over tid og med
skiftende vilkår. På Steiners tid var mennesker med
et handicap ringeagtede, og en familie var stemplet,
hvis den havde et handicappet barn. Under 2. verdenskrig blev de betragtet som samfundsskadelige
og blev forsøgt udryddet. I 1960’erne vandt en ny
tanke genlyd i Danmark samtidig med at velfærdsstaten udviklede sig: »at lade psykisk udviklingshæmmede opnå en tilværelse så nært det normale
som muligt« (Kirkebæk, 2004). Fra da af skete der
en stor udvikling på handicapområdet, og derefter
skilte helsepædagogiske virksomheder sig ikke i
samme grad ud som tidligere.
I de senere år er nytteprincippet i forhold til samfundets økonomi kommet i fokus. Man taler om handicapbyrden og ældrebyrden, og det er blevet acceptabelt at begrænse resurserne til disse grupper, da
de ikke bidrager til samfundsøkonomien. Det er dog
stadig muligt for mennesker med handicap at leve et
tilnærmet normalt liv ud fra deres egne og familiens
ønsker. Der er stærke forældreorganisationer, og
forældrene har stadig indflydelse på, hvilket tilbud
deres barn skal have.
I de sidste 10 år har det lovgivningsmæssigt været
besluttet, at børn med handicap inkluderes i normale skoleklasser. Det lyder godt, og det er det også for
nogle, men langt fra for alle. Elever med stort støttebehov får ikke støtte nok, og når ikke deres optimale
udvikling, og de andre forstyrres af uro. Flere specialklasser tilknyttet Rudolf Steinerskoler har måttet
lukke, fordi der ikke været søgning nok. Nu er der
tegn på, at stemningen er ved at vende, og stadig
flere ønsker igen at deres børn får mulighed for at
komme i specialklasser.
Litteratur:

Kirkebæk, Birgit Da de åndsvage blev farlige Forlaget SOCPOL,
2004.
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Kontaktoplysninger:
På www.helsepaedagogik.dk
findes links og kontaktoplysninger til de enkelte
institutioner samt til nationale og internationale
organisationer og uddannelsessteder.

1. Marjatta Grundlagt 1953. Specialskole med dag
og døgntilbud, STU, voksencentre og beskæftigelsestibud.

6. Hadruplund Grundlagt i 1999. Opholdssted, aflastningstilbud og intern skole for børn og unge.
Samt botilbud og beskæftigelse for voksne.

2. Solhjorten Grundlagt 1985. Et dagbehandlingstilbud for elever med udviklingshæmning og et aktivitets og samværstilbud for voksne.

7. Hertha Levefællesskab Grundlagt i 1996. Et levefællesskab med omvendt intigration hvor »almindelige« familier og udviklingshæmmede bor side om
side. Hertha huser tre bofællesskaber for voksne
udviklingshæmmede.

3. Kronhorten Grundlagt i 1993. Et bosted for udviklingshæmmede børn og unge mellem 7 og 23 år
med særlige individuelle behov og udfordringer.
4. Bernards Hus Grundlagt 1994. Bernards Hus er et
opholds- og bosted for unge og voksne med lettere
fysiske og psykiske udviklingsforstyrrelser, samt et
beskæftigelsestilbud.
5. Landsbyfællesskabet Ølsted består af flere selvstændige institutioner. Midgård: Grundlagt i 2006.
Bofællesskab og beskæftigelsestibud for voksne.
Sophiagård-Elmehøjen: Grundlagt i 1999 og 1989.
Bofællesskab og beskæftigelsesti bud for voksne,
samt et døgntilbud for børn og unge Specialklasserne i Ølsted: Grundlagt i 1989 Et skoletilbud for børn
med udviklingshandicap.

8. Tornsbjerggård Grundlagt i 1989. Et bo- og arbejdsfællesskab for voksne udviklingshæmmede.
9. Ungdomsuddannelsen Turmalin Grundlagt 2013.
STU i samarbejde med Rudolf Steiner-skolen i Århus, Hertha Levefællesskab, Hadruplund, Tornsbjerggaard og Det Kreative Værksted.
10. Specialklasserne på Rudolf Steinerskolen i Silkeborg Grundlagt 1997. Et skoletilbud for børn med
udviklingshandicap.
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Efterord til den danske udgave
Af Jakob Bønløkke
Pædagogisk leder paº Tornsbjerggaº rd og sekretær i
Helsepædagogisk sammenslutning.

Nærværende hæfte har forhåbentlig givet læseren et
lille indtryk af de metoder og muligheder der ligger
i den helsepædagogiske og socialterapeutiske tilgang til mennesker. Dermed være ikke sagt at det er
en universalløsning, med en »one size fits all«-forståelse. Forsøget på at se så nuanceret på det meget sammensatte væsen, som mennesket viser sig
at være i den antroposofiske menneskeforståelse,
burde være en vaccine mod enkle og lette løsninger.
Der er, som beskrevet, et uafladeligt ydre såvel som
indre arbejde at udføre. Der er hele tiden spørgsmål,
som dukker op, og som kræver nye vågne svar. Alle,
der arbejder inden for praksis kender til de utallige
udfordringer, der ligger i dette arbejde, og fornemmelsen af, at man hele tiden bliver testet på sit nærvær og sin forståelse for netop denne situation: »Vil
du mig — er du her for mig?«
At jeg klarede situationen i går, er ingen garanti for
succes i dag!
Samtidig er arbejdet en kilde til både stor glæde og
ofte også selvudvikling. Glæde fordi det er både en
ære og en fornøjelse, når de fælles bestræbelser lykkes, og man får et glimt af det egentlige menneske i
mennesket. Udviklende fordi det hudløst ærlige spejl,
som disse mennesker holder op for én, inspirerer til
at se på både egen praksis og tankerne bag denne.
Vi bevæger os konstant i spændingsfeltet mellem
omsorgssvigt og overgreb, og kun igennem dialo-

gen — ordrig eller sprogløs — kan vi forsøge at nå til
forståelse af den andens behov i nuet. Samtidig med
dette nærvær, må vi ikke tabe det langsigtede mål af
øje. Andreas Fischer siger selv afsluttende:
»Vi må aldrig reducere et menneske til dets ydre
fremtoning, dets handikap eller begrænsninger. Det
afgørende er, hvad der skjuler sig bag det, der kan
opfattes, handikappet eller begrænsningen, nemlig menneskets individualitet, dets egentlige væsen.
Steiners fordring i helsepædagogisk kursus ›at lade
sig føre gennem væsenheden [udg. anm.: væsenheden — forstået som det egentligt menneskelige væsen]‹ er grundlæggende for helsepædagogikken og
socialterapien og kan kun konkretiseres med en dialogisk tilgang. Spiller en kendt pianist en koncert, er
han afhængig af et velstemt instrument, der bringer
hans kunnen og intentioner til at være hørbare. Er instrumentet ikke stemt eller mangler der taster, opstår
der misklange eller disharmonier. Ingen ville finde på
at give pianisten skylden for det. Det menneske, der
har behov for støtte, befinder sig i samme situation, dets instrument kan ikke omsætte vedkommendes intentioner præcist, mennesket synes os at være
handikappet og begrænset. Som medmenneske må
vi imidlertid ikke blive stående ved denne dom, men
derimod rette vores opmærksomhed på individualiteten, der gemmer sig bag den.«
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D

er har længe været et udtalt ønske at få en kortfattet og lettilgængelig indføring i det menneskebillede, der ligger bag Rudolf Steiners tanker om
arbejdet med mennesker, der af den ene eller anden
grund er hæmmede i deres udvikling.
Udgivelsen er en let bearbejdet oversættelse af Andreas Fischers introduktion til antroposofisk helsepædagogik og socialterapi udarbejdet til det schweiziske Verband für anthroposophische Heilpädagogik
und Sozialtherapie.
Hæftet opridser desuden den helsepædagogiske impuls — både internationalt og her i Danmark. Sammenslutningen takker således Lisbet Kolmos, læge
og tidligere leder af Marjatta, for sit grundige bidrag
om helsepædagogikkens arbejde i Danmark.
Det er vores håb at nærværende hæfte kan bidrage
til en øget viden om og interesse for det helsepædagogiske arbejde både hos studerende og hos andre,
som ikke på forhånd kender til grundlag og metoder.

Andreas Fischer · Rehetobel, Schweiz
Født 1954, gift, fire børn, uddannet specialpædagog, grundskolelærer og supervisor. 1980-2001
skoleleder og lærer ved et lille specialskolehjem i
Østschweiz, 1995-2006 ledelse af koordinationskontoret for »Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie der Schweiz« (vahs).
Indtil 2005 revisor for »Wege zur Qualität« og medlem af certificeringsorganisationen »Confidentia«.
Siden 1995 beskæftiget med uddannelse og videreuddannelse. Fra sommeren 2006 til sommeren
2017 leder af »Höhere Fachschule für antroposophische Heilpädagogik« (HFHS) i Dornach. 2011 PhD fra
Universität Siegen, Tyskland.
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