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Mora Park
Sedan 50-talet har de antroposofiska verksamheterna funnits där, liksom vid sidan 
av utvecklingen. Ett tag kändes det som om deras vilja att avskilja sig från samhället 
och deras inriktning på små vårdhem hade gjort dem oförenliga med dagens integ-
rerade stödformer. Men allteftersom behovet av stöd till barn och vuxna med olika 
diagnoser och svåra beteendestörningar har ökat, har de fått sin revansch. Idag 
blommar de antroposofiska verksamheterna i Järna och på andra håll som aldrig 
tidigare. Och deras envisa fasthållande vid humana och kärleksfulla omsorger gör 
dem till ett lockande alternativ till KBT-metoder, lönsamhetstänkande och kommu-
nala tillkortakommanden.

Mora Park är en stiftelse som startade 1955. Ellinor Bjertsjö och Jenny Kihlman fram-
för administrationsbyggnaden som byggdes samma år.
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På	Mora	Park	bor	nio	barn	i	åldrarna	6–11	år	i	 två	
hus.	Där	finns	också	ytterligare	11	barn	i	åldrarna	

3–11	 år	 som	 dagelever.	 Några	 av	 dem	 har	
Mora	 Park	 som	 korttidshem.	 Man	

har	 särskoleundervisning	 i	 en	
av	byggnaderna.	Som	stöd	
har	barnen	80	personal	på	

lönelistan	som	delar	på	55	
heltidstjänster.	
De	flesta	av	barnen	på	Mora	

Park	 har	 personlig	 assistans.	
Några	 av	 dem	 som	 bor	 där	 är	

intagna	med	stöd	av	LVU	(Lagen 
med särskilda bestämmelser av Vård 

av Unga	som	är	en	lagstiftning	om	
tvångsvård).
Varför	bor	 så	 små	barn	på	 institu-

tion?	
–	Det	här	är	barn	som	föräldrarna	inte	

orkar	med,	säger	Peggy	Strobel,	 som	är	
koordinator	och	sjuksköterska.	Oftast	har	

man	provat	en	rad	olika	insatser,	personlig	
assistans,	familjehem	mm.	Det	är	barn	som	

man	inte	kan	lämna	ensamma	en	enda	minut,	
som	är	vakna	på	nätterna	och	där	slitningarna	

i	familjen	ofta	leder	till	skilsmässa	och	utbränd-
het.

Sprängfylld av ångest
Ett	 sådant	 barn	 är	 9-årige	 Emil.	 När	 han	 kom	 till	
Mora	Park	2007	var	han	mycket	våldsam.

–	Han	var	rädd	och	sprängfylld	av	ångest,	berättar	
Jenny	Kihlman	som	är	elevhemsansvarig.	I	perioder	
fick	vi	vara	två	personer	dygnet	runt.	Den	ene	fanns	
bakom	och	höll	om	honom,	den	andre	satt	bredvid	

Mora Park är en stiftelse som startade 1955. Ellinor Bjertsjö och Jenny Kihlman fram-
för administrationsbyggnaden som byggdes samma år.

ett	plexiglas	i	hans	rum,	det	fungerade	lika	bra.	Här	
måste	man	bli	expert	på	okonventionella	lösningar!

–	Ofta	strävar	man	efter	att	ta	bort	stereotypier	och	
andra	 avvikande	 beteenden,	 säger	 Peggy	 Strobel.	
Men	sådana	beteenden	kan	ha	en	viktig	funktion	för	
barnet,	som	man	inte	kan	ersätta	hur	som	helst.	

Ifrågasätter KBT
Peggy	Strobel	är	undrande	 inför	den	beteendeträ-
ning	 som	 man	 använder	 på	 både	 barn	 och	 vuxna	
med	autism	och	utvecklingsstörning.

–	Vi	har	fått	hit	barn	som	kommit	från	ställen	där	
man	haft	beteendeträning.	Ofta	har	dessa	barn	rea-
gerat	 tvärtemot	vad	som	förväntats	av	dem.	Kraven	
har	lett	till	att	de	stängt	av	omvärlden	–	det	är	barn	
som	vi	inte	har	fått	kontakt	med	i	början.

och	talade	om	hur	myck-
et	vi	tyckte	om	honom.	

Personalen	 fick	 regel-
bunden	 handledning	
och	 Emil	 fick	 lugnande	
medicin	under	en	period	
–	 man	 har	 en	 barnpsy-
kiater	 som	 man	 konsul-
terar	–	 så	att	han	kunde	
komma	till	ro	och	sova.		I	
övrigt	använde	man	sig	av	
de	strategier	som	man	ut-
vecklat	sen	tidigare.	Man	
skapade	en	lugn	struktur	
runt	 Emil,	 man	 avledde	
när	 han	 blev	 för	 våld-
sam,	 man	 skyddade	 sig	
genom	att	i	nödfall	hålla	
om	honom	och	man	för-
sökte	 bygga	 på	 det	 som	
var	 friskt	 i	 honom.	 Som	
leran.

–	Han	älskade	att	hålla	
på	 med	 lera	 och	 häft-
massa.	 Ett	 tag	 ville	 han	
rulla	ut	den	på	fönstren,	
berättar	 Jenny.	 Det	 blev	
lite	jobbigt	så	vi	satte	upp	

Det är viktigt att inte vakta barnen, utan att vara med dem, säger Jenny Kihlman som är elevhemsansvarig 
på Mora Park.

– Vi har kontinuerliga möten med kommunens handläggare, berättar 
Ellinor Bjertsjö. De vet hur vi jobbar här. Priset på en plats här varierar 
utifrån om det är skola eller boende samt är individuellt beräknat utifrån 
varje barns behov.
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Och	någon	”nedläggning”	eller	”kontrolltagning”	
har	inte	förekommit.

–	Nej,	säger	Peggy	ilsket.	Sådant	är	helt	förbjudet!

Att skapa tillit
På	Mora	Park	bygger	omvårdnaden	på	att	skapa	tillit.	
Barnen	har	alltid	två	relationspersoner	i	personalstyr-
kan,	som	har	ett	extra	ansvar	för	just	det	barnet.

För	Emil	 innebar	det	 att	han	 så	 småningom	hit-
tade	 verktyg	 för	 att	 hantera	 sin	 oro.	 Man	 skapade	
rutiner	genom	hushållssysslor	och	hantverk.	Samma	
sak,	vecka	efter	vecka,	månad	efter	månad.	Emil	blev	
långsamt	intresserad	av	det	de	gjorde.	Sakta	växte	till-
liten	och	tryggheten.

–	Han	väckte	något	i	oss	alla,	säger	Jenny	Kihlman,	
vi	hade	bestämt	oss.	Vi	skulle	stå	kvar.	Det	var	nu	eller	
aldrig.	Han	hade	inte	råd	med	flera	misslyckanden.	
Allt	inom	honom	var	redan	så	knäckt.	

I	dag,	två	år	senare,	har	han	en	stor	tillit	till	alla	han	
känner.	Han	har	gjort	fantastiska,	positiva,	figurer	i	
lera	och	har	ett	enormt	sinne	för	färg	och	form.	Han	
har	hittat	sig	själv	och	har	många	uttrycksmedel	som	
att	rita	och	skapa	med	andra	material.	Idag	har	Emil	
verktyg	för	att	visa	både	glädje,	ilska	och	sorg.

Ändå	måste	det	väl	vara	ett	nederlag	att	så	små	barn	
ska	behöva	bo	på	institution!

Peggy	Strobel	håller	med:
–	 Istället	 borde	 man	 jobba	 förebyggande	 med	

dessa	 familjer.	Handledning	och	avlastning	och	re-
jäla	resurser	behövs	i	ett	tidigt	skede.	Då	kanske	man	
slipper	dyrbara	institutionsplaceringar	eller	familje-
hemsvård	senare.	För	man	måste	ha	stor	 förståelse	
för	dessa	familjers	hopplösa	situation.	Ibland	har	vi	
mött	mammor,	för	det	är	oftast	de	som	drar	det	tunga	
lasset,	 som	vi	 ser	 inte	kommer	att	orka.	Det	borde	
vara	möjligt	att	 jobba	med	stöd	till	dem	på	ett	helt	
annat	sätt	än	vad	som	är	fallet	idag.

Peggy	 vet	 vad	 hon	 pratar	 om.	 Hon	 är	 familje-
hemsmamma	för	andra	gången.

Omvårdnad, trygghet och kakor
Vilka	barn	har	det	bäst,	de	som	bor	hemma	hos	dig	
eller	de	som	bor	här?	frågar	jag.

–	Alla	barn	behöver	ett	hem,	svarar	Peggy.
Men	 Ellinor	 Bjertsjö,	 som	 är	 korttidsansvarig	 på	

Mora	Park,	är	inte	så	säker:

–	Man	måste	ha	klart	 för	sig	att	det	finns	många	
hem	i	Sverige	där	barnen	far	väldigt	illa	också.	Det	är	
inte	så	enkelt	som	att	alla	hem	är	bra.

Birgit	 Andersson	 arbetar	 som	 boendepedagog	 i	
det	hus	där	Emil	och	fyra	andra	barn	bor.	Hon	var	
dagmamma	i	25	år	innan	hon	utbildade	sig	till	un-
dersköterska	med	inriktning	på	barn	med	särskilda	
behov,	och	fick	en	tjänst	på	Mora	Park.	Där	har	hon	
nu	jobbat	i	elva	år.	Varav	sex	som	relationsperson	för	
en	speciell	pojke.	Hon	blir	varm	i	rösten	när	hon	pra-
tar	om	honom.

–	Han	hade	inte	fyllt	fem	år	när	han	kom	hit.	Han	
är	aldrig	hemma,	utan	bor	här	jämt.	

–	Får	du	inte	lust	att	ta	hem	honom?
–	Jo	ibland.	Men	jag	försöker	ge	allt	när	jag	är	här.
–	Vad	innebär	det?
–	Omvårdnad,	trygghet	och	god	mat,	tex.
–	Och	kakor!	ropar	någon	glatt!
Birgit	 Andersson	 berättar	 att	 det	 periodvis	 var	

mycket	 jobbigt	när	Emil	hade	kommit.	Det	brukar	
vara	så	i	början,	suckar	hon.	

–	Det	blev	många	blåmärken	och	jag	blev	biten	fle-
ra	gånger.	Det	gäller	att	tänka	framåt,	att	vara	steget	
före.	

–	Men	ibland,	när	barnen	mår	dåligt	och	längtar	
efter	sin	mamma	så	kan	det	vara	tungt,	 säger	hon.	
Man	är	ju	själv	mamma.

Ett helt liv i Järna
Mora	 Park	 är	 en	 stiftelse	 som	 startade	 1952.	 Idag	
bedrivs	verksamheten	i	sju	byggnader:	elevhem,	trä-
ningsskola,	särskola,	lekskola,	fritids,	korttids	och	ad-
ministration.	Institutionen	ligger	en	kilometer	söder	
om	Järna	samhälle.

För	många	barn	på	Mora	Park	gäller	också	att	de	
i	framtiden	kan	komma	att	vistas	och	arbeta	i	Järna.	
Det	finns	fler	skolinternat	och	så	småningom	vuxen-
boenden	och	dagliga	verksamheter.	Man	kan	leva	ett	
helt	liv	bland	antroposoferna!	

–	För	många	av	de	här	personerna	är	det	inte	så	lätt	
att	leva	i	samhället,	säger	Ellinor	Bjertsjö.	Här	i	Järna	
finns	en	acceptans	 för	den	enskilda	 individen	som	
han	eller	hon	kanske	inte	möter	på	andra	ställen.

Text och bild: Hans Hallerfors.

På Mora Park har vi en helhetssyn på barnen, säger Peggy 
Strobel. Vi försöker skapa en miljö som är tilltalande för 
kropp och själ. Kroppen är viktig, en del kan t ex vara 
överkänsliga för viss mat. 

Det behövs omvårdnad, trygghet och god mat, säger boendepedagog Birgit 
Andersson.


