
Kunskap Utan Gränser
Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt och aktuellt perspektiv

Vi samtalar om den grundsyn som ligger bakom
waldorfpedagogik, antroposofisk läkepedagogik, socialterapi
och medicin, biodynamisk odling och antroposofiska impulser
inom konstnärligt skapande och social samverkan.

Antroposofiska Sällskapet och Trialog Tankesmedja tagit ett initiativ till att
anordna en liten sommarkurs som kan ge en orientering om några
grunddrag i antroposofisk filosofi, och tillfälle till samtal om detta. Den
vänder sig till dig som lärt känna den tillämpade antroposofin och vill
veta mer. Men också till dig som är väl förtrogen med antroposofisk
filosofi och kan tänka dig en veckändas tankeutbyte kring detta, med
människor med olika bakgrund.

Anmälan till par@trialogtankesmedja.se snarast, men senast 15/7.

Varmt välkomna!

Obs!
Några vidtalade medverkande har inte lämnat definitivt besked än,
ändringar kan förekomma.

Antroposofiska
Sällskapet

14-16 augusti
Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset”, Ytterjärna

Varmt välkomna till

En kurshelg om antroposofisk
kunskaps- och människosyn



Fredag 14/8
Eftermiddagen

Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv
Rudolf Steiner väckte uppmärksamhet genom att hävda att det materiella och det andliga ingår i
samma verklighet och att det går att utforska också det andliga ”med naturvetenskaplig metod.”
Han utvecklar antroposofin under tiden strax efter förra sekelskiftet. Det var en dramatisk
brytningstid i Europa då kyrkornas auktoritet bröts ned och idealism och materialism presenterade
helt olika sätt att se på världen. I mycket lades då grunden för den idédebatt som präglar
västerlandet än idag. Var fanns, och finns, antroposofin i denna diskurs? Det bearbetar vi efter lunch
på fredagen. Efter lite livgivande eurytmiska övningar fortsätter vi med temat:
13.00 Välkomst. Inledande reflexioner kring kursens teman. Dick Tibbling
13.30 Antroposofisk filosofi i ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Pär Granstedt
14.15 Eurytmiska övningar Yoko Pietch
14.45 Paus med förfriskningar

Goetheanism och fenomenologi inom naturvetenskaperna
Studiet av naturen präglas idag av en mekanistisk natursyn och en empiri som bygger på de
kvantitativa och analytiska metoder som präglar den s.k. logiska positivismen. Mot det står ett
fenomenologisk forskningssätt som förutsättninlöst studerar fenomenen så som de uppträder och
försöker utläsa de krafter som verkar i den. Goethe btraktas av många som den första
fenomenologen även om han aldrig utvecklade en systematisk kunskapsteori. Det gjorde däremot
Steiner och kallade den för Goetheanism. Vi börjar med att samtala om betydelsen av dessa olika
synsätten på naturvetenskaplig forskning, och går såsmåningen över till ett bestämt
forskningsområde, nämligen jordbruket

15.00 Fenomenologi och Goetheanism Pehr Sällström
15.45 Att forska om det levande Artur Granstedt
16.30 Paus
16.45 samtal i grupper
17.15 Gemensamt samtal
18.00 Kvällsmat, soppa och smörgås.

Kvällen
Efter kvällsmat träffas vi igen för ett litet musikinslag och ett kvällssamtal med några erfarna
forskare om naturvetenskapens framtid. Håller det materialistiska och mekanistiska paradigm som
idag råder, efter bl.a. kvantfysikens och astrofysiken ifrågasättande av naturlagarna. Eller är vi på väg
mot ett paradigmskifte?

19.30. Är vi på väg mot ett vetenskapligt paradigmskifte? Samtal med Artur Granstedt, Eleanor
Hill-Edwards, Ingrid Liljeroth, Torsten Lundberg, och Pehr Sällström



Lördag 15/8
Förmiddagen

Kunskaps- och människosyn i waldorfpedagogik, läkepedagogik och socialterapi samt
antroposofisk medicin.
Den antroposofiska människosynen ligger till grund för waldorfpedagogiken och den antroposofiska
läkepedagogiken och socialterapin liksom den antroposofiska medicinen Vad betyder det? Vi ägnar
förmiddagen åt en ordentlig kunskapsteoretisk genomgång av dessa tre områden, med avbrott för
lite eurytmiska övningar.

9.00 Kunskaps- och människosyn i waldorfpedagogiken, Johan Green
9.30 Kunskaps- och människosyn i antroposofisk läkepedagogik och socialterapi. Ingrid Liljeroth
10.00 Kunskaps- och människosyn i antroposofisk medicin. Kristian Holmberg
10.30 Eurytmiska övningar, Aurora Granstedt
11.00 Paus med förfriskningar
11.15 Samtal i grupper
11.45 Gemensamt samtal
12.30 Lunchpaus

Eftermiddagen:

Konst och kunskapande – kunskap genom handen
I den pedagogiska debatten i Sverige har under senare år vikten av ämneskunskaper, specialisering
och spetskompetens dominerat. Den antroposofiska människo- och kunskapssynen är holistiskt.
Kunskap förvärvats i ett samspel mellan tanke, känsla och vilja, genom teori, konstnärligt skapande
och praktiskt utövande. Under eftermiddagen bearbetar vi detta med utgångspunkt från aktuell
forskning och paktisk erfarenhet, som vanlig med ett inslag av eurytmiska övningar.

14.00 Konst och kunskapande. Göran Krantz
14.30 Kunskap genom handen– lekens och hantverkets betydelse i lärandet, Geseke Lundren
15.15 Konsten i specialpedagogiken, Maria Birnbaum
15.45 Eurytmiska övningar, Maria Birnbaum
16.15 Paus med förfriskningar
16.30- 17.45 Samtal i grupper med gemensam avrundning

18.00 Kvällsmat med soppa och smörgås.

Kvällen:

Samtal om kunskaps- och människosyn
Under kvällen har vi, efter en musikalisk upptakt ett fördjupande samtal om människosynen bakom
waldorfpedagogik och antroposofisk medicin, läkepedagogik och socialterapi.

19.00 Musikalisk upptakt. Därefter fördjupande kvällssamtal om kunskaps och människosyn i
waldorfpedagogik, läkepedagogik, socialterapi och antroposofisk medicin med dagen föreläsare
samt Agnes Nobel, Mats-Ola Olsson, Ulf Wagner, Dick Tibbling, m fl.



Söndag 16/8
Förmiddagen

Kunskap, etik och samhälle
Den antroposofiska kunskaps- och människosynen får också konsekvenser för människors relationer
till varandra. Steiner talade om etisk individualism, en etik som bygger på kunskap och inlevelse,
inte på utifrån påtvingade moralnormer. Han talade också om det tregrenade samhället präglad av
kreativ frihet, ekonomisk solidaritet och en demokratisk rättsstat baserad på alla människors lika
värde och rättigheter. Vilken relevans har dessa hundraåriga idéer för dagens sociala och
samhälleliga utmaningar?

9.00 Kunskap, etik, samhälle . Samtal med Pär Granstedt, Per Hallström, Annika Laurén, Rüdiger
Neuschütz.
10.30 Eurytmiska övningar.
11.00 Paus med förfriskningar

Den antroposofiska skolningsvägen
Efter lite tid för eurytmiska övningar får vi en orientering om den andliga skolningsväg som också
utgör ett viktigt element i det antroposofiska kunskapandet.
Vi avslutar med lite utvärdering och lunch.

11.15 Den antroposofiska skolningsvägen. Dick Tibbling och Anna Hallström
12.00 Avslutande samtal
13.00 Slut

Praktiskt:

Avgift för hela kursen 750:-  resp. 500 för
pensionärer och studerande. 
Avgifter för del av kursen:
För- eller eftermiddagspass 200:- resp. 150:-
för pensionärer och studerande.
Kvällspass 100:- resp 75:- för pensionärer och
studerande.
Lunch kan man inta på kulturhuset/matbygge
med vi ordnar med kvällssoppa i Vita Huset till
en kostnad på ca 75:-.

För er som vill övernatta har vi ett rabatterat
pris på Hotel Kulturhuset om 900:- för
enkelrum och 550:- för delat dubbelrum, inkl
frukost. Eller på Kulturcentrum för 350:- för
enkelrum och 275:- för delat dubbelrum. För
lakan/handduk tillkommer 80, Frukost ingår
inte.

Välkommen med anmälan till
par@trialogtankesmedja.se senast 15/7
Ange om du önskar delta i hela eller en del av
kursen och om du önskar övernattning.

Som bredvidläsning kommer vi att ha skriften
Kunskap Utan Gränser göras tillgänglig i första hand
som pdf. Se dispositionen nedan.

Kunskap utan gränser
Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv

Pär Granstedt (red)

Kunskap utan gränser. Pär Granstedt
Inledande översikt
Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv
Steiners holistiska monism
Kunskap och moral
Kunskapsteoretiska utmaningar
Fenomenologi, goetheanism och kontemplativ
forskning
Tillbaka till saken själv. Fenomenologi– läran om hur
saker visar sig. Torsten Lundberg
Rudolf Steiner och enheten mellan konst, vetenskap
och religion. Agnes Nobel
Arthur Zajonc om kontemplativ forskning. Eleanor
Hill Edwards
Människan och hennes miljö
Goethes färglära. Pehr Sällström
Att forska om det levande. Artur Granstedt
Forskning om människan själv, medicin och
läkepedagogik
En vetenskapsteori som motsvarar verkligheten.
Christian Holmberg– Staffan Ingeland
Hur blir abstrakta teorier levande. Ingrid Liljeroth
Waldorpedagoigikens kunskapsteoretiska grunder
Konsternas roll i pedagogiken. Göran Krantz
Kunskap i praktiken. Ruhi Tyson




