
 

 

 

      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skeptiker, antroposofer & vetenskapen  

 

En religionsvetenskaplig studie över Föreningen Vetenskap 

och Folkbildning respektive den antroposofiska rörelsens 

maktkamp om waldorfpedagogik och antroposofisk medicin 

Av: Marcus Pejnemo Åström 

 

Handledare: Per Faxneld 

Södertörns högskola | Institutionen för Historia & Samtidsstudier 

Självständigt arbete, avancerad nivå 15hp  

Religionsvetenskap | vårterminen 2019 

Ämneslärarprogrammet 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ABSTRACT  

 

The study maps out the ramifications and the structure of the debate between the Swedish Föreningen 

Vetenskap och Folkbildning (The Swedish Skeptics' Association) and the Swedish anthroposophical 

movement regarding Waldorf pedagogy and anthroposophical medicine. Extra attention was given to the 

debate around the current closing of Vidarkliniken, Sweden’s only hospital based on anthroposophical 

medicine. Through argumentation analysis supported by semi structured interviews, the study shows the 

most prevalent arguments and stances of both sides of the debate. The results also show how the two 

opposite stances correlates with the theoretical framework of secularism, postsecularism as well as 

expansionism versus restrictionism regarding the boundaries of science. After analyzing twenty-one 

argumentative articles from both sides of the debate, the study arrives at the conclusion that both sides 

argue to be are representatives of modern science and mostly use scientific arguments to convince the 

reader of their position. The Swedish Skeptics' Association argue that Waldorf pedagogy is not in line 

with modern science due to its roots in the ideas of Rudolf Steiner. This while the anthroposophical 

movement refers to scientific studies that show the Waldorf pedagogy’s remarkable positive effects on 

pupils’ development and learning, as an example. Both sides do however have a different definition of the 

limits and aspects of science. The anthroposophical movement take a more expansionist approach, though 

expressed in different ways, while The Swedish Skeptics' Association are advocates for restrictionism 

regarding the boundaries of science. The anthroposophical movement tend to argue for themselves as 

being avant-garde of modern science, working to include more free and holistic perspectives. The Swedish 

Skeptics' Association argue for themselves as guardians of the scientific method and the ideals of the 

enlightenment. To that end, The Swedish Skeptics' Association argue that they protect science from 

becoming undermined by belief-based decisions. The anthroposophical movement sees the sceptics 

agenda as rudimentary and limiting to science and freedoms that citizens desire.  
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INLEDNING 

      

Den antroposofiska rörelsen har sedan många decennier tillbaka växt fram som en nyandlig rörelse på den 

svenska subkulturella arenan. Rörelsens tankesystem härstammar i stor grad i lärorna av Rudolf Steiner. 

Vid mitten på 1900-talet började rörelsen dyka upp i Sverige, exempelvis grundades Kristofferskolan, den 

första lyckade waldorfskolan i Sverige år 1949. Kristofferskolan är grundad på waldorfpedagogik, det vill 

säga med rötter i antroposofi. Sedan dess har debatten kring de kreativa inslagen i antroposofisk 

verksamhet mött reaktioner från allmänheten. Kritik har riktats mot bland annat antroposofisk odling, 

medicin och pedagogik. Tydligt sekulära hävdar att den antroposofiska influensen gör verksamheten 

ovetenskaplig. Andra menar att de fyrkantiga vetenskapliga kraven begränsar vår frihet och att de 

antroposofiska idéerna för med sig nytänkande perspektiv. Detta sker i en tid med en ny förståelse av 

religionens roll och relation till den moderna människan. En förståelse om att religion är här för att stanna 

med modifikation.  

 

Branschen kring vård och medicin har väckt stor debatt idag där antroposofisk medicin påstås ligga på 

svag vetenskaplig grund enligt skeptiker, exempelvis Föreningen Vetenskap & Folkbildning. Men även 

försvarare har höjt sina röster i mediebruset. I mars i år nådde dessa meningsskiljaktigheter en nivå av 

verkliga implikationer med nedläggningen av Vidarkliniken, Sveriges enda klinik grundad på 

antroposofisk medicin. Detta till följd av indraget ekonomiskt stöd från Region Stockholm.1 Även 

waldorfpedagogik har kritiserats för att förespråka icke sekulära värden och inte vila på vetenskap.2 Något 

som antroposofiska rörelsen motsätter sig. Hur ser dock dessa debatter ut mellan den antroposofiska 

rörelsen och Föreningen Vetenskap och Folkbildning? Vilka argument används i det pedagogiska och det 

medicinska fältet kring antroposofins bedrifter och konsekvenser? Detta debattfenomen har denna studie 

i syfte att kartlägga, och då i anknytning till vetenskapens ramar och gränser.  

 

SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

      

Denna undersökning har för avsikt att kartlägga, konkretisera och kontextualisera debatten kring 

antroposofisk medicin och waldorfpedagogik mellan Föreningen Vetenskap och Folkbildning respektive 

den antroposofiska rörelsen. Fokus för studerandet av debatten läggs kring synen på vetenskap. 

Nedläggningen av Vidarkliniken är ett särskilt betonat exempel för redogörelsen av debatten kring 

                                                 
1 Johansson, Lisa. ”Nu stängs det antroposofiska sjukhuset Vidar rehab” svt.se, (2019) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/nu-stanger-sjukhuset-vidar-rehab-ner  
2 Stensson, Carina. ”Rudolf Steiners kurser fyller inte måttet” (2008) https://www.svd.se/rudolf-steiners-kurser-fyller-inte-

mattet 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/nu-stanger-sjukhuset-vidar-rehab-ner
https://www.svd.se/rudolf-steiners-kurser-fyller-inte-mattet
https://www.svd.se/rudolf-steiners-kurser-fyller-inte-mattet
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antroposofisk medicin. Tanken är att denna kartläggning ska tjäna till att en observatör ska kunna ta 

ställning i debatten på ett välgrundat sätt genom att ha försetts med en djupare insikt i de två sidornas 

positioner.  

      

● Hur ser debatten ut mellan ”Föreningen Vetenskap och Folkbildning” kontra antroposofiska 

rörelsen om vetenskap och antroposofisk medicin?  

● Hur ser debatten ut mellan ”Föreningen Vetenskap och Folkbildning” kontra antroposofiska 

rörelsen rörande vetenskap och antroposofiska inslag i waldorfpedagogiken?  

● Vilka olika argument används främst av respektive sida i debatten?  

● Vilka slutsatser kan dras från argumentationen från varsin sida med utgångspunkt i studiens 

övergripande teori om expansionism kontra restriktionism samt postsekulär teori?  

 

BAKGRUND 

      

Antroposofi och dess ursprung 

Österrikaren Rudolf Steiner ligger till stor grund för de idéer som inspirerat framväxten av antroposofi 

som en bildningsidé och kunskapsstil. Steiner var influerad av samtidens rådande idéströmningar, såsom 

socialism och teosofi men byggde upp sitt egna tankesystem.3 Steiner (1861–1925) växte upp i 

Centraleuropa under sekelskiftet och kom att bli inspirerad av humaniora, naturvetenskap och esoterism 

och därifrån bygga upp en rörelse som spridits till ett stort spann av länder, däribland Sverige4. Håkan 

Lejon anser att den antroposofiska humanismen tar sin utgångspunkt i en förening mellan det 

vetenskapligt logiska och ett symboliskt språk. Detta försätter människan i en konstant i relation till en 

större symbolisk helhet och enhet. Enligt Lejon menade Steiner att det, i vissa instanser finns en möjlighet 

att förena det symboliska och det kunskapsteoretiska. I och med detta är målet med den antroposofiska 

humanismen att utveckla kunskaper som både är konkreta och symboliska. Ett inre behov av att finna 

sanningen genom etisk giltighet är tänkt att bygga upp ett bildningsideal som utgör ”livsnerven” i den 

antroposofiska humanismen. Lejon tar upp att Loren R Graham definierar detta förhållningssätt och 

symbolspråk i Between Science and Values som expansionism som står i opposition till restriktionism. 

Expansionism innebär att naturvetenskapen kan underbygga, legitimera och bekräfta andliga, religiösa eller 

andra former av metafysiska idéer. Restriktionism betonar istället en skepticism till sådana slutsatser, här hålls 

vetenskapliga fakta och värderingar isär, likaså livsåskådningar från faktainsamlingar. Genom en moraliskt 

                                                 
3 Lejon Håkan, ”Historien om den antroposofiska humanismen: Den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 

1880–1980” (1997) Almqvist & Wiksell International Stockholm s. 1, 8, 99 
4 Lejon Håkan, (1997) s. 1, 8 
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kodad kunskapsinhämtning, bildning och mognadsprocess, och endast då, är det möjligt att kunna hantera det 

teoretiskt omöjliga, menade Steiner enligt Lejon.5 

 

Frans Carlgren, en svensk antroposof och författare kring antroposofi hävdar att antroposofi inte är en 

religion då tanketraditionen inte innehåller några dogmer eller trossatser. Inte heller menar Carlgren att 

antroposofi är ett filosofiskt system som någon tänkt ut. Istället definierar Carlgren det som en väg till 

kunskap.6 Religionsvetaren Liselott Frisk menar däremot att ”antroposofin uppfyller flera av de viktigaste 

kriterierna i de vanligaste definitionerna av religion och från ett religionsvetenskapligt perspektiv är det 

oproblematiskt att uppfatta den som en religiös lära”, och refererar till sitt verk Den mediterande 

dalahästen: Religion på nya arenor i samtidens Sverige.7 Detta legitimeras med faktumet att människor 

enligt antroposofi anses ha icke-fysiska delar som befinner sig i en andevärld före ens födsel. Steiner 

talade även om det ”andliga” och ”gudomliga” frekvent även om Gud aldrig förutsätts. Frisk betonar dock 

att rörelsen aldrig själv anser sig vara religiös utan att de bedriver ”andevetenskap”.8  

 

Historik till antroposofiska rörelsen, waldorfpedagogik och antroposofisk medicin 

Lejon beskriver i Western Esotericsm in Scandinavia hur den antroposofiska rörelsen kom att etableras i 

Sverige. Rosenkorset och Balder, var två antroposofiska loger som grundades 1913. De var de första 

antroposofiska uttrycken i Sverige. Logerna hade sina rötter från tyskspråkiga områden i Centraleuropa. 

Här spreds publikationer om Steiners tankar och ca ett årtionde senare grundades Antroposofisk Tidskrift 

där många texter översattes till tyska. Den svenska avgreningen av antroposofin tog avstånd från de 

teosofiska och österländska inslagen i rörelsen och arbetade istället för att bygga nära kontakter med 

Kristensamfundet, en antroposofisk inriktad kyrka som skapade goda band med Uppsala stift.9 Efter en 

konflikt inom rörelsen vid 1945 kom dock den svenska grenen av rörelsen avsluta sina internationella 

samarbeten. 1948 kom den första waldorfskolan att etableras i Sverige, Kristofferskolan. Tiden efter 

Kristofferskolans grundande innebar snabb expansion med många Waldorfskolors öppnande över hela 

Sverige. Regeringen hade under denna tid tydliga ambitioner om centralisering och jämlikhetssträvanden, 

det vill säga att alla barn skulle ingå i samma offentliga skolgång. Statens styrning kom allt mer att 

kritiseras när effekterna av miljöförstöring blev tydliga. Här uppenbarade sig antroposofi och 

waldorfpedagogiken som ett hälsosamt alternativ med exempelvis förespråkandet av biodynamisk odling. 

60 och 70-talens motkultur innefattade ett ovanligt intresse för det ockulta bland många unga. Den 

                                                 
5 Lejon Håkan, (1997) s. 2 
6 Carlgren, Frans, Den antroposofiska rörelsen: verksamheter, bakgrunder, framtidsperspektiv, Larson, Täby, (1985) s. 11 
7 Frisk Liselott, ”Waldorfpedagogiken -Religion eller inte?” (2014), Din, s. 51   
8 Frisk Liselott, (2014), s. 50, 51 
9 Lejon Håkan i. Bogdan, Henrik & Hammer, Olav (red.), Western esotericism in Scandinavia, Brill, Leiden, 2016s. 58, 59 
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antroposofiska rörelsen valde att avvisa en potentiell tillströmning med nya medlemmar. Redan från 30-

talet började Ytterjärna växa fram som rörelsens främsta fäste i Sverige med ett stort antal turister som 

besökte platsen. Den antroposofiska medicinen fick också sitt främsta fäste i Sverige i Ytterjärna år 1985 

med invigningen av Vidarkliniken.10  

 

Industriägaren Emil Molt och pedagogen Herbert Hahn var de första som etablerade en skola inspirerad av 

Steiners tankar, waldorfskolan. Denna reformpedagogik innebar bland annat en helhetssyn på utbildning med 

vikten av konst som en väg till bildning. Helhetssynen innebar också en pedagogik som följer eleverna genom 

hela uppväxten och en bildning för alla aspekter av människan.11 Kristofferskolan blev vid sin start 

uppmärksammad i det utomstående samhället för sin experimentella pedagogik. Staten hade lite vetskap 

om skolans antroposofiska inspiration och lite kunskap om antroposofi var överlag.12 Skolan hade som 

ambition att kompromisslöst följa waldorfpedagogik och upprätta en 12-årig skolgång (detta var innan 

gymnasiereformen). År 1960 fick skolan för första gången statsbidrag efter debatt om frågan i riksdagen.13  

 

1981 publicerades en statlig offentlig utredning om fristående skolor i Sverige. En skola var under denna 

tid, innan friskolereformen, svår att bedriva utan stöd i form av exempelvis statsbidrag. Det blir även 

tydligt i utredningen att Kristofferskolan var den första skolan i Sveriges historia att få statsbidrag med en 

potentiellt andlig/osekulär karaktär. Utredningen förklarar att Kristofferskolan använde finansieringen 

från statsbidragen på ytterst relevanta och gynnsamma vis. Inspiration ansågs också kunna hämtas från 

Kristofferskolan till den allmänna på grund av goda resultat. Samtidigt framkom mindre positiva resultat 

kring skolans hantering av elever med särskilda behov i jämförelse med det offentliga skolor.14 Media 

kom också att skriva positivt om Kristofferskolan. Endast få artiklar porträtterade skolans livsåskådning 

och även då var det otydligt om pressen kände till skolans kopplingar till antroposofi. 

Waldorfpedagogikens livsåskådning porträtterades relativt neutralt och skrev mest om av Aftonbladet.15 

Positiva skrivningar om skolan skedde efter lobbyverksamhet mot pressen av waldorfrörelsen själv.16 

 

                                                 
10 Lejon Håkan i, Bogdan, Henrik & Hammer, Olav (red.), 2016. s. 59–62 
11  Lejon Håkan, (1997) s. 98–101 
12 Pejnemo Åström, Marcus. ”När Centraliseringen gav vingar åt det enskilda och potentiellt religiösa: En studie över hur 

Sveriges första waldorfskola fick statsbidrag i en tid när den dominerande trenden var emot”, Dissertation, (2017) s. 43 
13 Carlgren Frans, Neuschutz Karin, Ulin Bengt, ”Skola med självstyre: Kristofferskolan 50 år” (1999) Stockholm: Levande 

kunskap; Bromma: Kristofferskolans s. 14–16, 20 
14 SOU: Kommittén angående skolor med enskild huvudman, ”Fristående skolor för skolpliktiga elever: delbetänkande /av 

Kommittén angående skolor med enskild huvudman” (1981) Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förl. s. 21, 22, 42, 95, 108 
15 Rust, Daniella D. ”Den antroposofiska bildningshumanismen porträtterad i svensk press: En studie om den svenska 

pressens framställning av Kristofferskolan och dess pedagogik”, Dissertation. (2018) s. 21, 22 
16 Pejnemo Åström. Marcus. (2017) s. 43 
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Vidarklinken baserade sin vård på antroposofisk medicin som i sin tur har sina rötter i nyandliga 

behandlingsidéer. Antroposofisk medicin är den mest utvecklade och äldsta formen av integrativ vård i 

Europa.17 I det antroposofiska fallet innebär det integrativa en helhetssyn på individen som anses ha fyra 

dimensioner, ” (1) physiochemical organization, (2) biological organization, (life processes), (3) 

psychological organization and (4) individual/spiritual organization”, enligt tankarna av Steiner.18 I 

praktiken innebär detta en närhet till patienten, med samtal, beröring och patientinflytande som 

grundbultar i vården. Det är ett djupt omhändertagande men också uppmuntrande till självdisciplin mot 

tillfrisknande. Sjukdom ses här som en obalans i kroppen med antagandet att sjukdomen inte endast kan 

reduceras till biologiska komponenter. Livslust, engagemang och företagsamhet ses som aspekter av 

individens hälsa. Ohälsa ses därmed som en disharmoni med sitt jag och upplevelsen av sjukdomen. 

Relationen till vården tas med i beräkningen för tillfrisknandet genom stärkandet av patientens 

friskfaktorer.19 Holism färgar synen på vård i antroposofisk medicin. Antroposofisk medicin innebär en 

kombination av skolmedicin med mer alternativa vårdformer som härstammar från djur, växter och 

mineraler. Terapi tillämpas exempelvis genom terapeutisk eurytmi, konsterapi, psykoterapi, rådgivning 

och rytmisk massage.20 Vidarklinikens patientfokus visas även i arkitekturen. Gemensamma utrymmen 

var konstruerade med åtanke att inbringa en artistisk och stillsam tillvaro. Exempelvis ska terapirummen 

och patientrummen inge kontakt med naturen. Huvudfokuset på kliniken låg i rehabilitering av 

cancersjukdomar.21 Sedan Vidarkliniken var tvungen att avvecklas och göras om till en rehab klinik i mars 

2019 har stora delar av verksamheten övergått till endast stress-, cancer- och smärtbehandling.22  

 

Skeptiker & Föreningen Vetenskap och Folkbildning  

1982 bildades Föreningen Vetenskap och Folkbildning som en protest mot växande pseudovetenskap, 

tolerans mot mystik och förmodad vetenskapsfientlighet i allmänhet. När föreningen bildandes 

undertecknades det med den förutbestämda tanken att ”Pseudovetenskapen är långtifrån alltid ofarlig”. 

Föreningen hävdar själva att de arbetar för att bekämpa irrationalismen och sektbildande.23 Sedan 1984 

har föreningen haft medlemsbladet Folkvett som lägger ut fyra nummer per år. Föreningen listar att de 

har haft artiklar som behandlar exempelvis Scientologi, antroposofins raslära, astrologi, homeopati, 

                                                 
17 Flatters, Ursula. "The Vidar Clinic and the Anthroposophical Medicine." Socialmedicinsk Tidskrift 94.1 (2017) s. 32  
18 Scheffer, et al. “Integrative Medical Education: Educational Strategies and Preliminary Evaluation of the Integrated 

Curriculum for Anthroposophic Medicine (ICURAM).” Patient Education and Counseling. S. 448 
19 Flatters, Ursula. (2017) s. 32, 33 
20 Kienle, Gunver S, et al. “Anthroposophic Medicine: an Integrative Medical System Originating in Europe.” Global 

Advances in Health and Medicine s. 20 
21 Flatters, Ursula. (2017) s. 32 
22 Vidar Rehab. ”Vidar Rehab erbjuder fortsatt terapier och behandlingar”, Vidarrehab.se https://vidarrehab.se/  (2019) 
23 Vetenskap och Folkbildning. Historia. vof.se https://www.vof.se/historia/ (2014). 

https://vidarrehab.se/
https://www.vof.se/historia/
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kreationism och klimatskepticism.24 I januari varje år ger Folkvett ut titeln årets folkbildare och årets 

förvillare, den förstnämnda avser den som bidragit mest under det gångna året till folkbildning och det 

senare till den person eller organisation som spridit mest irrationalism.25 

 

1976 grundades “The Committee for Skeptical Inquiry” som är en världsöverspännande skeptikerförening 

som svenska VoF är med i. Den svenska föreningen ser sig själva inte officiellt som skeptiker men 

använder ofta benämningen. Föreningen är aktivt icke-troende (pro sekularism) och baserar sin 

verksamhet på att avslöja gömda icke sekulära uttryck på samhällsarenan. Ofta är dessa uttalanden kritik 

mot antydd vidskepelse, övertro och villfarelser. Föreningen bibehåller en stark tilltro till 

naturvetenskapliga fakta och logiskt förnuft. Inte sällan försvarar föreningen detta som den enda vägen 

till vetenskaplig kunskap. Föreningen utgör ”ett organiserat uttryck för en reaktion mot olika kritiska 

perspektiv i kultur- och samhällsdebatten som bland annat inneburit att den naturvetenskapliga 

kunskapssynen kommit att ifrågasättas”.26 Denna kritik som VoF och andra skeptiker presenterar för 

allmänheten kritiserar pseudovetenskap och religion med en tydlig utgångspunkt i den modernistiska 

naturvetenskapliga världsbilden. Föreningen riktar även kritik även mot postmodernism, feminism, 

postkolonialism och andra samhällsfenomen om/när de uppträder hotande mot denna världsbild.27   

 

FORSKNINGSLÄGE 

 

Antroposofisk medicin och dess potentiella effekter 

Global advances in health and medicine är en vetenskaplig tidskrift som publicerade en artikel om 

antroposofisk medicin. Artikeln tar upp att antroposofiska behandlingar är etablerat i 80 länder över hela 

jorden, med störst förekomst i Centraleuropa. Forskningen visar att patienter är väldigt nöjda med det 

holistiska synsättet i den antroposofiska sjukvården. Steiners metafysiska syn på vetenskap kommer till 

uttryck hans syn på medicin och substanser. Enligt Steiner blir substanser ”försjälade” när de tas in i 

kroppen på en levande individ, det vill säga att substanserna tar del av kroppens själ. Detta synsätt är en 

del av antroposofin där andliga dimensioner anses ha möjligheten att påverka naturvetenskapen.28 Studien 

finner att antroposofisk medicin är säker och kan även ha mindre sidoeffekter än annan medicin. Patienter 

                                                 
24 Folkvett. ”Historia”. vof.se. https://www.vof.se/folkvett/historia/ (2019) 
25 Folkvett. ”Årets folkbildare och förvillare 2018”. vof.se. https://www.vof.se/blogg/arets-folkbildare-och-forvillare-2018/ 

(2019) 
26 Forstorp, Per-Anders, Makten över Folkvettet [Elektronisk resurs] Skeptiker i svensk offentlighet, Linköping University 

Electronic Press s. 7 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-68048  
27 Forstorp, Per-Anders. Makten över folkvettet s. 8 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-68048  
28 Kienle, Gunver S, et al.(2015) s. 20, 21 

https://www.vof.se/folkvett/historia/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-68048
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-68048
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kände sig även i hög grad tillfredsställda med behandlingen. Det framgick även att medicinen ges ut till 

en lägre kostnad än annan medicin. Graden av medicinens effektiva verkan var svår att säkerställa, men 

studien föreslog att antroposofisk medicin kan bli helt integrerad med skolmedicin på sjukhus.29  

 

Professorn Raimo Puustinen lyfter dock kritik till att integrera antroposofisk medicin med skolmedicin på 

grund av antroposofiska tänkandets andliga förtecken som Puustinen inte anser är kompatibla med 

vetenskap och skolmedicin. Raimo Puustinen tar upp att antroposofisk medicin har inkopierats med 

skolmedicin i Schweiz och ifrågasätter om de antroposofiska grunderna är rationella och om denna 

medicin inte är slöseri. Puutstinen riktar kritik mot att utredningen som godkände integreringen av 

antroposofisk medicin i Schweiz bortsåg från att kartlägga det antroposofiska tänkandet som ligger till 

grund för användningen av medicinen. Endast en av 900 referenser i utredningen behandlade Steiners 

egna skrifter kring medicin. Författarna för utredningen i Schweiz instämde i att resonemanget bakom 

antroposofisk medicin inte är förenligt med nutida naturvetenskap men att de inte analyserade de praktiska 

och teoretiska effekterna av detta bakomliggande antroposofiska tankesätt.30  

 

Puutstinen tar upp Steiners tankesystem som grund för mycket av den antroposofiska medicinens 

framväxt. Exempelvis nämns att Steiner ansåg att kroppens fulla anatomi inte går att förstå då det påstås 

existera astrala kroppar utöver de fysiska. Dessa astrala kroppar påstås ha kraften att väcka kroppen när 

vi vaknar och lämna kroppen när vi sover. Puustinen menar också att Steiner ansåg att minimala kristaller 

i hjärnan får oss bilda minnen och att kunna hålla kvar vid dem samt att feber är överaktivitet i hjärnan. 

Behandlingarna som förs fram av Steiner är alternativa, som att bota sjukdomar med rosmarinfyllda bad 

och att i terapeutiskt syfte repetera mantran i flera dagar.31 Slutsatsen Puutstinen drar är att antroposofisk 

medicin inte ska förklaras endast som förvirrat nonsens men att statliga bidrag till antroposofisk medicin 

inte bör ges endast på premisserna att patienter uppskattar det och att medicinen inte är farlig, utan att 

politiker måste ställa sig frågan om de förstår att dessa idéer är baserade på ett bakomliggande andligt 

tankesystem som inte alls är förenligt med skolmedicin.32  

 

Vidarkliniken, forskningsunderlag historiskt 

En studie av Maria Arman, docent och universitetslektor i vårdvetenskap publicerades 2015 och visade 

på positiva aspekter med Vidarklinikens verksamhet gällande kontinuitet och helhetssyn vid rehabilitering 

                                                 
29 Kienle, Gunver S, et al. (2015) s. 26-29 
30 Puustinen, Raimo. "From Physical Bodies to Astral Bodies – Theoretical Problems in Anthroposophic Medicine." Focus 

on Alternative and Complementary Therapies (2014) s. 22 
31 Puutstinen Ramio, (2014) s. 23–25 
32 Puutstinen Ramio, (2014) s. 26 
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av patienter som lider av kronisk smärta. Vidarkliniken tillämpar multimodal rehabilitering som en 

kombination av sociala, fysiska och psykiska behandlingsformer ur en integrativ utgångspunkt. Alla de 

15 kvinnliga patienter som intervjuades i studien upplevde bristande återkoppling och helhetssyn vid 

tidigare vårdkontakter ansåg att de fick dessa behov tillfredsställda genom Vidarkliniken. De intervjuade 

patienterna beskriver att de sannerligen uppskattar bemötandet och omtänksamheten i den antroposofiska 

vården. Patienterna anser också att de genom behandlingen har nått en ny livslust och förändrat sina 

bristande levnadsvanor.33 Att studien endast studerar kvinnor påverkat säkerligen materialet och Maria 

Arman menar själv att detta inte var syftet men att kvinnor är högt överrepresenterade på kliniker som 

tillämpar integrativ vård.34 

 

Debatten i pressen kring Vidarkliniken i Järna har tidigare dokumenterats upp till år 2016 via 

medicinjournalisten David Finer med licens i folkhälsovetenskap. Aldrig tidigare har det förts en så pass 

intensiv och konskevensfylld debatt kring medicinsk pluralism som idag hävdar Finer med den 

ideologiska kampen som har trappats upp. “En ideologisk kamp som i hög grad förs med retoriska medel, 

d.v.s. med språket som vapen för att övertyga, och därmed också delvis i medierna”, menar Finer. Den 

nya kritiken mot ”fake news” och ”post-sannings” fenomenet har gett ammunition till debatten. Det vill 

säga en hårdnade och snäv syn på vetenskapliga fakta där de som avviker från den snäva tolkningen 

benämns som ”faktaresistenta” eller som troende på ”kunskapsrelativism” enligt Finer. Det har blivit 

rumsrent att använda begrepp som dessa mot medicinskt oliktänkande, och just därför har motståndet 

blivit högljutt. Samtidigt förespråkar Finer en upphöjning av vetenskap i en tid av alternativa fakta bland 

press som de själva inte lyckas leva upp till.35 Genom en kvantitativ modell analyserade Finer 137 olika 

artiklar kring Vidarkliniken publicerade i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter publicerade från 1978 

till 2016.  

 

Sammanfattningsvis visar det sig att 60% procent av dessa var positivt inställda till kliniken, 19 procent 

neutrala och 20 procent negativa samt en artikel som var omätbar. Rapporteringen var nästan ensidigt 

positiv tills kritik började lyftas mot klinikens verksamhet. Sedan svängde pressen till att ensidigt stå 

bakom de kritiska skriverierna om kliniken. En minimalt större andel artiklar i SvD än i DN var positivt 

inställda till Vidarklinikens verksamhet.36 Återkommande argument som förs fram för Vidarklinikens 

                                                 
33 Arman, Maria. “Continuity and a Holistic Perspective on Rehabilitation of Patients with Chronic Pain - a Study from 

Vidarkliniken.” Socialmedicinsk Tidskrift,s. (2015) 626, 628 
34 Arman Maria. (2015) s. 630 
35 Finer, David, Polariserad press – Vidarkliniken i DN och SvD 1978-2016. [Elektronisk resurs] Socialmedicinsk tidskrift 

(2015) s. 70, 71 http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1605/1444  
36 Finer David, (2015 s. 70, 71, 73  

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1605/1444
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verksamhet är ”att antroposofisk medicin ser till ”de stora sambanden”, bygger på ”individuell 

behandling” och är en läkekonst”, ”patientens valfrihet”, ”Antroposoferna läker med färger och musik”, 

”ökar livskvaliteten”.37 Negativa argument kretsade kring exempelvis argument som ”Orimligt att anta att 

medlen har effekt”, ”På sikt en vinst för vetenskapen” och ”Ingen gräddfil för antroposoferna”.38 

 

Waldorfskolor, antroposofi & påstådd sekterism  

I studien The Waldorf School – Cultivating Humanity? av Bo Dahlin utreds frågor om waldorfskolors 

potential som pedagogik och dess bildningsförmåga i Sverige. Det visar sig i denna studie att elever med 

examen från dessa skolor har 11% högre chans att gå vidare till universitet än andra elever. Dahlin 

presenterar också att elever från dessa skolor valde att vänta längre innan de väljer att studera vidare. Det 

framkom också att waldorfelever som gick vidare till högre studier tenderade att ha något djupare 

tillvägagångssätt i arbetet med studierna samt att de gjorde bra ifrån sig och mådde bra vid dessa högre 

studier.39 Dahlins studie kartlade även aspekter kring de föräldrar som har elever i waldorfskolor. 70% av 

alla förfrågade föräldrar svarade att de hade valt att sätta sina barn i en waldorfskola med tanke på 

pedagogiken. Endast 7% av de tillfrågade föräldrarna hade själva haft sin skolgång på en waldorfskola. 

Majoriteten av föräldrarna såg säg som spirituella/religiösa och tog avstånd från materialism och ateism. 

Cirka 40% av föräldrarna såg sig som antroposofer och ytterligare 40% som kristna. Föräldrarna tenderade 

att se människor som i grunden goda varelser och att människor inte endast består av kropp och materia i 

högre grad än föräldrar till barn på andra skolor.40 Slutligen kan det nämnas att studien fann att elever i 

skolår 9 visade på en extra tolerant och öppen attityd mot avvikande samhällsgrupper än andra elever i 

samma årskurs. Samtidigt var eleverna extra tydliga med att inte associera sig med kriminella, nazister 

och rasister.41  

      

Naturen kring Waldorfskolor och dess koppling till det ansett andliga i antroposofi är en fråga som utanför 

statens utredningar inte studerats i större grad tidigare i en svensk kontext. Om Waldorfpedagogiken 

överhuvudtaget är religiös är huvudfrågan för Liselott Frisk i Waldorfpedagogiken – religion eller inte? 

Liselott Frisk konstaterar att det existerar en levande debatt i media och på internet kring påstådd sekterism 

och indoktrinering inom waldorfskolor, att skolorna skulle ha en ockult eller dold agenda och att 

verksamheten vilar på en mycket bristfällig grund. Detta har inte minst diskuterats i Norge där en icke 

                                                 
37 Finer David, (2015) s. 73-77 
38 Finer David, (2015) s. 75, 76 
39 Dahlin, Bo, The Waldorf school - cultivating humanity?: a report from an evaluation of Waldorf schools in Sweden (2009) 

S. 12, 15, 16 
40 Dahlin Bo. (2009) S. 19, 20 
41 Dahlin Bo. (2009) S. 31 
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akademisk bok publicerades med dessa negativa synpunkter på Waldorfskolor samt att lärarnas syn på 

barnen är religiös. Detta påstås komma till uttryck genom att lärarna är negativt inställda till användandet 

av datorer och TV apparater samt utövar ovetenskapliga metoder i hanterandet av mobbing och 

inlärningssvårigheter.42 Frisk presenterar ett exempel där fadern till ett barn i en waldorfskola anklagar 

skolverksamheten för att presentera sig som neutral till religion i det offentliga men att eleverna ”utsätts 

för religiös indoktrinering”.43 Det existerar också kritik från vetenskapligt håll menar Frisk. Denna är 

skriven av Gösta Wilson 1990 och bygger på att pedagogiken inte är uppbyggd på vetenskap utan ska 

uppenbarat sig för Steiner via andar. Frisk beskrivning av Wilson menar också att i gamla testamentets 

sanningsvärde och kredibilitet inte ifrågasätts under historielektionerna.44   

 

Frisk analyserade både skriftliga och elektroniska källor av relevans samt utförde observationer och 

intervjuer på en waldorfskola. Slutsatsen Frisk finner är att Waldorfpedagogiken är en hybrid produkt som 

innefattar en öppenhet för de pedagogiska metoderna att inkorporera antroposofi och en religiös innebörd 

men också en öppenhet att frikopplas från detsamma. Den starkaste religiösa kopplingen finner Frisk i 

användningen av morgonspråket. Många waldorflärare uttrycker att det viktig med en andlig orientering 

i elevernas utbildningsprocess. Men om denna aspekt uttrycks på religiöst vis ligger mycket i lärarnas 

händer och val av undervisning. Studien visar även att få Waldorfelever själva växer in i att bli 

antroposofer vid vuxen ålder.45 I en uppsats av Patricia Said framkommer det även genom studiens resultat 

att religionsundervisningen under ramen för waldorfpedagogik inte är präglad i sin helhet av antroposofi. 

Däremot präglas undervisningen av den antroposofiska människosynen och dess utvecklingsfaser i viss 

grad, men hänsyn ges även till skolverkets läroplan.46   

 

Internationell forskning verkar tendera till att vara mer kritisk till de waldorfskolor som finns i deras 

respektive länder. Are waldorf schools secritarian? av Judy Daar hävdar att waldorfskolor i USA är 

upprättade för att sprida tankarna av Steiner, och att dessa tankar är otvivelaktigt religiösa. I och med detta 

drar Daar slutsatsen att waldorfskolor måste vara religiösa och att tränade waldorflärare inte kan hålla 

religion borta från klassrummen. Dock görs denna bedömning utan att grunda sina slutsatser i stödjande 

forskning.47 En annan amerikansk studie av David Jelinek och Li-Ling Sun benämnd Does Waldorf offer 

                                                 
42

 Frisk Liselott, (2014), s. 50 
43

 Frisk Liselott, (2014), s. 49 
44

 Frisk Liselott, (2014), s. 49, 50 
45

 Frisk Liselott, (2014), s. 60, 62, 63 
46 Said, Patricia, Präglas religionsundervisningen på waldorfskolan av antroposofi? : En kvalitativ studie om 

religionsundervisning på waldorfskolor präglas av antroposofi utifrån waldorflärares perspektiv. (2017) s. 41 
47 Dugan, Dan; Daar, Judy. Are Rudolf Steiner's Waldorf schools 'nonsectarian'? Free Inquiry; Buffalo (2017) s. 1, 6, 7 
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a viable form of science education? besvarar just den frågan med att slutsatser är svåra att dra men att viss 

kritik kan riktas mot verksamheten då den inte helt kan gå i linje med USAs nationella riktlinjer för NO 

undervisning.48  

 

Forskning om skeptiker som rörelse 

Olav Hammer i På spaning efter helheten – new age en ny folktro? menar att skeptiskt inställda människor 

(skeptiska till övernaturliga fenomen/orationella förekomster dvs) ”är arvtagare till Hume” och andra 

upplysningsfilosofiers världssyn. David Hume deklarerade sin regel om att alltid söka svar i det mest 

rationella och rimliga först. Dessa skeptiker utgjorde en liten del av den intellektuella eliten under 1800-

talet medan vanligt folk fanns en utbredd tro på mirakel och andar. Spiritismen byggde upp sin ryggrad 

på dessa idéer och var allt annat än uppskattat bland skeptikerna. Delar av detta lever kvar än idag menar 

Olav Hammer. En enkät 1994 visade på att 84 procent av den svenska befolkningen i varje tror att det 

kanske kan vara möjligt att vissa människor har upplevt mirakel och att detta var samma siffra som den 

som visades i USA, trots tanken kring vårt sekulariserade samhälle i Sverige. De resterande 16 procenten 

menar Hammer utgör skeptikerna som avvisar allt med övernaturliga uttryck.49 Per-Anders Forstorp i 

Makten över folkvettet beskriver Föreningen Vetenskap och Folkbildning som att ha en viss ”allmän 

intolerans för allt det som inte konvergerar mot en gemensam vetenskapligt baserad 

verklighetsuppfattning, vare sig detta är de uppenbara formerna av pseudovetenskap som astrologi, 

rutgängeri eller homeopati som hör till några av de fenomen som gruppen älskar att kritisera”.50 Fokuset 

för föreningen är inte sällan att utmärka fenomen som missbrukar vetenskapens auktoritet följt av en 

beskrivning över varför de anser att det är ett missbruk av auktoriteten. VoF uppmuntrar därmed synen på 

en tydlig linje mellan vad som är äkta vetenskap och inte menar Per-Anders Forstorp.51  

      

      

TEORI 

      

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår ifrån två separata delar, expansionism kontra restriktionism samt 

Från sekularism till postsekularism. Detta teoretiska ramverk genomsyrar studiens förhållningssätt i 

analysen av källmaterialet och studiens slutdiskussion. I denna analys och diskussion förs det fram hur 

                                                 
48

 D. Jelinek & L. Sun. Does Waldorf Offer a Viable Form of Science Education?, Waldorf Science Education Research 

Monograph. (2003) s. 58, 59 
49

 Hammer, Olav, På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro?, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1997. (2004) s. 

254, 255 
50

 Forstorp, Per-Anders. (2015) s. 50 
51

 Forstorp, Per-Anders (2015) s. 43 
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vetenskap och antroposofi tillhör ett större sammanhang, ett sammanhang med historiska rötter. Under 

Expansion kontra restiriktivism ges en bild över debatten om vetenskapens gränser. Definieringen kring 

vart gränserna ska dras för vad som kategoriseras som vetenskap är centralt för debatten om antroposofisk 

medicin respektive waldorfpedagogik mellan VoF och antroposofiska rörelsen. Sekularism till 

postsekularism förser läsaren med idéhistoriska perspektiv på varför antroposofi är ett levande ämne för 

debatt i ett land med lång historia av sekularisering.  

 

Expansionism kontra restriktionism 
Kjell Jonsson skrev 1987 Vid vetandets gräns som diskuterar ett fenomen från 1870–1920 i svensk 

kulturdebatt och visar sig vara relevant även idag. Studien tar upp den dåvarande debatten mellan 

metafysik och naturvetenskapen, eller mer precist den mellan expansionism kontra restriktionism i synen 

på vad som är vetenskap. Jonsson beskriver att dessa positioner stod för två ytterligheter när de växte fram 

runt sekelskiftet 1900. Inom naturvetenskapen var restriktionism den dominerande tankestilen och innebar 

en separation mellan värderingar/tro och naturvetenskap. Här tilldelas de två sidorna varsin värld att verka 

i och det finns ingen överspännande koppling mellan dessa världar.52 Positivismen täcker in 

restriktionismens kriterium oom att vetenskap ska behandlas skilt från metafysiska idéer. Positivism kan 

anses vara en form av restriktionism menar Jonsson. Uppfattningen att vetenskapen istället kan styrka och 

bekräfta religiösa eller metafysiska idéer tillhör åt andra sidan expansionismen. Här anses vetenskapliga 

genombrott tjäna till att legitimera metafysiska värderingar. Loren R. Grahams uppfann ordens betydelse 

och kontext i Between Science and Values. Många av de expansionistiska tankarna kring detta sekelskifte 

lyfte en tro på monism, att det finns en enhet som enar mångfalden i all vår tillvaro. Ofta ansågs denna 

enighet vara en andlig kraft eller en energi av något slag. Kjell Jonsson stryker under att dessa tankar är 

tankemönster och inte konkretiserade teoretiska idéer.53 

 

Det var först vid senare hälften av 1800-talet som denna debatt om vetenskapens gränser började ta form, 

dessförinnan drogs ingen skarp gräns mellan vetenskap och den teologiska verksamheten. Jonsson lägger 

fram teorin att detta är kopplat till den framväxande sekulariseringen i väst. Under 1800-talet blev det allt 

mer en kritisk fråga hur vetenskapliga frågor kunde sammanföras med världens existens. Här tillkom 

debatten om vetenskapens gränser, vad som låg inom dess sfär och inte. Innan ansågs förändring ske 

genom metafysiska krafter. Så småningom satt de restriktionistiska skolorna en standard för var 

vetenskapen tar slut och det transcendenta börjar. Även en tydlig linje gjordes mellan de 

naturvetenskapliga och de humanvetenskapliga fälten. En professionalisering av forskningen tros vara en 

                                                 
52 Jonsson, Kjell. Vid Vetandets Gräns: Om Skiljelinjen Mellan Naturvetenskap Och Metafysik i Svensk Kulturdebatt 1870-

1920. Arkiv, (1987) s. 11, 12 
53

 Jonsson Kjell, (1987) s. 11, 12 
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anledning till restriktionismens framväxt då metafysiska spekulation plötsligt blir oprofessionell 

forskning.54 In på 1900-talets decennier fortsatte denna restriktionistiska hållning och antimetafysiska 

kunskapsteori att utöka sitt fäste inom den akademiska världen. Samtidigt valde mycket av teologin att 

undvika att teoretisera ämnen i närhet till vetenskapens högborgar. Jonsson menade att han i sin samtid 

såg tecken på en ”religiös renässans”.55  

 

Olav Hammer tar upp relationen mellan vetenskap, esoterism och religion i samband med rationalitetens 

framväxt i Claiming Knowledge. Hammer konstaterar att post-upplysningens esoterism blev ett oförutsett 

resultat av upplysningen som projekt. Något som kom att växa fram som en konsekvens av “the feeling 

of being homeless and rootless in society, of history as a story of gradual decline, of the loss of wholeness”, 

det vill säga till följd av en värld med växande rotlöshet och bristande syfte i livet. Den mindre rationella 

synen på världen som existerade förr gav oss icke rationella syften kring vad vi ska göra och hur vi ska 

leva, menade Max Weber enligt Hammer.56  

 

Från 1600-talet började auktoriteter i kunskap att ersättas med empiriska studier. Både tillförliten till de 

grekiska filosoferna och Gud avtog som de enda rättfärdiga auktoriteterna för att exempelvis förstå fysik 

på ett icke-religiöst betingat sätt. Detta var en rationalisering som medförde en forskningsbaserad 

världssyn som tveklöst influerade nästan alla religioners talespersoner.57 I respons på detta faktum har 

religioner idag kommit på nya strategier för att relatera och utmana vetenskapens narrativ, och dessa 

strategier drar åt olika håll. Vissa religiösa tänkare har argumenterat för ”god in the gaps”, andra för att 

vetenskapens rationella värld är skild från den transcendent metafysiska, och en tredje är att 

skapelseberättelsen har mer sanningsvärde än vetenskap. Det existerar dock en fjärde linje menar Hammer 

och denna utgår ifrån att vetenskaplig metod kan legitimera religiösa utsagor. Esoterism tar inte sällan sin 

utgångspunkt i denna fjärde linje. Hammer beskriver vidare att esoteriska rörelser som följer denna fjärde 

linje inte ser vetenskap som en metod som står över andra trossystem utan uppbyggt av sina egna 

doktriner, ett relativistiskt resonemang. Detta innefattar att esoteriska rörelser ofta följer en ambivalent 

relation till vetenskap, där det kan tjäna till att legitimera esoteriska doktriner, men anses också legitimera 

hård kritik mot konventionell vetenskap.58 

  

                                                 
54

 Jonsson Kjell, (1987) s. 13, 14 
55

 Jonsson Kjell, (1987) s. 169-172 
56

 Hammer, Olav, Claiming knowledge: strategies of epistemology from theosophy to the New Age, Diss. Lund : Univ.,Lund, 

(2000) s. 321-323 
57

 Hammer Olav. (2000) s. 201–202 
58

 Hammer Olav. (2000) s. 202–205 
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Enligt Hammer såg Steiner sina läror som spirituell vetenskap. Steiner refererade till vetenskapsmän som 

Darwin och Haeckel men det vetenskapliga fokuset låg inte här. Steiner baserade sitt resonemang på linjen 

att vetenskapens rationella värld är skild från den transcendenta men med inslag av den fjärde linjen. 

Steiner legitimerar all naturvetenskaplig vetenskap som ligger i harmoni med den spirituella vetenskapen. 

När dessa står i konflikt har dock den spirituella vetenskapen företräde. Anledningen är att Steiner riktar 

kritik mot den endast materialistiska världsbilden. Denna spirituella vetenskap framkommer även inom 

pedagogiken där pedagogiska teorin anses torr och död utan upphöjning av det friska i andlig vetenskap 

enligt Steiner. När forskaren står inför andliga bevis ska dessa legitimeras inifrån och inte genom den 

vetenskapliga metoden, menade Steiner enligt Hammer. Gällande antroposofisk medicin hävdade Steiner 

att människan och naturen omfattar även icke-materialistiska andliga krafter. Steiners omdefinierade 

version av fysiologi och farmakologi inkorporerar både kliniska studier och Steiners visionära insikter. 

Än idag använder en del antroposofer vetenskapliga metoder med inspiration från Steiners spirituella 

andevetenskap.59  

 

Wouter J. Hanegraaff instämmer i mycket av denna syn på nyandlighetens relation till vetenskap i New 

age religion and western culture. New age eller nyandlighet tillskriver stor hänsyn till modern vetenskap 

samtidigt som många av dessa rörelser misstror och ofta riktar kritik mot akademisk rationalism. Detta 

menar Hanegraaff är möjligt då nyandliga rörelser använder sig av vetenskap för att legitimera sin 

världsbild, exempelvis genom astronomi. Denna användning av forskning görs till kritik mot 

forskarvärldens konsensus. Nyandliga perspektiv på forskning menar inte sällan att forskningsvärldens 

konsensus står för en reduktionistisk forskning som kommer lämna väg för en mer korrekt forskning med 

ett holistiskt perspektiv. Detta innebär att forskning i framtiden ska tjäna till att möta bort den materialism 

som forskningen var med att skapa. Kritikerna till nyandlig vetenskap menar att detta är “fringe science” 

eller endast pseudovetenskap medan dess försvarare anser att detta är vetenskap i framkanten som 

progressivt pressar den vetenskapliga processen framåt. Enligt Hanegraaff ser de därmed sig själva som 

pionjärer för en ny världsbild. Ofta ägnar sig nyandliga perspektiv på vetenskap åt sökandet efter en 

världsbild där vi förstår hur det gudomliga interagerar med vårt cosmos. Härigenom inkluderas en religiös 

dimension i det vetenskapliga arbetet. En del av kritiken mot nyandlig vetenskap är att vetenskapen 

tenderar att blanda ihop gränserna mellan de filosofiska/religiösa tolkningarna av empiri med det 

vetenskapliga genom att hävda att vetenskapen legitimerar det andliga/holistiska.60 Denna debatt om 

                                                 
59 Hammer Olav. (2000) s.225-228 
60 Hanegraaff, Wouter J., New Age religion and Western culture: esotericism in the mirror of secular thought, E.J. Brill, 

Leiden, (1996) s. 62-64 
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relationen mellan metafysik och vetenskap som utgör vetenskapens gränser kommer appliceras som en 

del av teorin på studiens frågeställningar.  

 

 

Från Sekularism till Postsekularism 
 

Sekularism är nära besläktat med sekularisering som har rötter till 1600-talet menar Sindre Bangstad i 

Sekularismens ansikten. Idag innebär sekularisering systematisk avveckling av religiösa värden, praktiker 

och övertygelser, en urholkning av religiösa auktoriteters makt samt en särskiljande mellan den religiösa 

sfären och den sekulära för normer och institutioner. Sekularism blir därmed den medvetna 

ansträngningen att genomföra denna sekularisering. Innan sekulariseringens genombrott ansågs 

västvärldens beslutfattande ligga helt i händerna på Gud genom dess armar ut i den politiska teologin. 

Vändningen från detta gjorde det möjligt för icke-transcendentala politiska teorier att etableras och så 

småningom påverka det västerländska samhället i grunden. Denna process kallas ibland för en 

avförtrollning av samhället.61  

 

För många forskare kom sekularism att stå i motsättning till religiositet och samtidigt vara tydligt kopplat 

till det moderna samhället. Fram till 1980-talet ansågs modernisering innefatta att religiösa dogmer och 

förklaringsmodeller skulle fortsätta tappa sin betydelse för både individen och samhället. Detta 

sekulariseringsparadigm ansågs vara ett faktum för världens framtid fram till 1980-talet. 

Sekulariseringsteoretiker deklarerade inte endast att detta var fallet utan främjade även processen. Sedan 

1980-talet har detta tidigare vedertagna paradigm fått många motsättningar i form av exempelvis nya 

evangekaliseringsvågor på den amerikanska kontinenten och reislamisering i den muslimska världen. 

Världen har visat sig vara mer komplex än sekulariseringsparadigmet antog och endast aspekten att det 

sker ”en ökande differentiering av samhällsområden så att sekulära sfärer skiljs av från religiösa 

institutioner och normer”, och därmed inte nedgång i människors praktik och tro, verkar stämma.62   

 

Sindre Bangstad tar kortfattat upp professorn Charles Taylors syn på sekularisering och religion i världen 

idag. Taylor menar enligt Bangstad att de två senaste seklen har inneburit ett enormt perspektivskifte både 

för både individen och samhället i stort. Den religiösa världen innan innebar ett annat perspektiv på hur 

människor och hela samhällen resonerande och reflekterande kring världen runt om dem. Övergången 

sammanfattas som att vi gått från en otänkbarhet kring att inte tro på Gud till att religion främst har blivit 
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en personlig tro. Att inte tro alls har också blivit det dominerande synsättet i akademin.63 Taylor deklarerar 

också att vi lever i en tid av religiös pluralism, där olika ståndpunkter i relation till religion, från militanta 

ateister till ortodoxa troende kämpar för sina perspektiv. Taylor förespråkar utvecklandet av en konsensus 

mellan grupper med vitt skilda livsåskådningar (religiösa och ickereligiösa) för att skapa ett nytt bättre 

tänkande kring sekularism.64  

 

Professorn Jurgen Habermas kännetecknas bland annat för sitt skifte i uppfattningen om 

sekulariseringstesen som kan preciseras till veckorna efter 9/11 attentatet. Habermas skiftade position till 

att föreslå att världen idag inte kan definieras utifrån sekularism utan postsekularism. Habermas 

deklarerade nu att religion inte borde ses som ett arv från en svunnen tid som sekulariseringstesen antydde 

och menar att hypotesen kring religioners försvinnande under moderniteten är felaktig. Religionerna har 

överlevt till idag och Europa är undantaget i den globala utvecklingen, antyder Habermas. 

Sekulariseringstesen missade att moderniteten har lett till differentiering och individualisering av religiös 

tro men inte dess försvinnande. Anledningen till att religion inte har försvunnit från vår värld med 

moderniteten är att religioner även används för att ingiva hopp, solidaritet med andra och ge mening till 

ens liv. Habermas menar att moderniteten har lett till utbredd ensamhet och bristande solidaritet och att vi 

är beroende av solidaritet med varandra för att nå ett välfungerande samhälle.65 Däremot motsätter sig 

Habermas religioners inflytande på lagstiftning sedan de grundas på metafysiska idéer, här behövs 

förnuftigt grundade resonemang. Dock ska inte religiösa aktörer exkluderas från en plats i den offentliga 

debatten. I denna värld av konkurrerande livsåskådningar måste staten förhålla sig neutral och ingiva 

religionsfrihet, visa hänsyn till religiösa medborgare menar Habermas.66  

 

Sammanfattningsvis handlar postsekularism om ”(1) en förändring av det offentliga medvetandet till följd 

av globala konflikter nu i växande grad förknippas med religiösa motsättningar; (2) det förhållandet av 

religiösa rörelser och kyrkor i allt större utsträckning uppträder som tolkningsgemenskaper i den offentliga 

sfären; och (3) den ökade religiösa närvaron av religiösa ”andra” i europeiska samhällen, till exempel i 

form av troende invandrare”.67  En kritik mot postsekularism är att den främst är relevant att applicera på 

västerländska samhällen.68 
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Erika Willander I Sociologiska perspektiv på religion i Sverige, sammansatt av Mia Lövheim och 

Magdalena Nordin, konstaterar att Sverige kan rankas som det mest sekulariserade landet i världen 

beroende på vilket sekulariseringsteori en använder. För att Sverige ska placeras på ett sådant vis krävs 

det i definitionen att religion har förflyttats från formell organisation till den privata sfären. Willander 

menar dock att utifrån andra definitioner av sekulariseringsteorin har inte religionens inflytande i Sverige 

direkt försvagats utan främst förflyttats, då den personliga religiositeten inte har gått ner utan bara fått ett 

annat uttryck.69 Detta ”nya” uttryck är att en ser sig som icke-religiös men inte ateist utan innehavande av 

en tro på att det finns ”något” transcendentalt, tex en opersonlig kraft eller makt. Uttrycket innefattar en 

stark tro på att individen själv bestämmer över hur hen tror, exempelvis behöver det inte inkludera en 

regelbunden gudstjänst. Religiositeten idag handlar för många om en ny form av andlighet. Vissa forskare, 

exempelvis Paul Heelas anser att Sverige är ledande i en andlig revolution.70  

 

Liselott Frisk och Peter Nynäs beskriver i Post-secular Society av Peter Nynäs, Mika Lassander och Terhi 

Utriainen skiftet i denna postsekulära tid i Västeuropa som religiositeten nu genomgår. De refererar också 

till Heelas anspråk om en andlig revolution där organiserad religion byts ut med spiritualitet/andlighet. 

Det nya troendet innebär en populism i tolkningsföreträdet där en dömande transcendent Gud tappar sin 

trovärdighet och auktoritet. “Heelas views New Ageism as symptomatic of a wider, spiritual revolution, 

widespread in mainstream culture. The New Age is, according to Heelas, just the most visible tip of a 

much larger iceberg.”71 Skiftet innefattar en individualiserad tro och en större betoning holism, naturen 

och vår plats i densamma. Men även ett ökat fokus på mänskliga relationer med radikala jämlikhetsideal 

och radikalt stärkande av individens egenmakt. Skiftet innebär också större fokus på självspiritualitet och 

personlig upplevelse istället för dogmatik, det personliga istället för det kollektiva troendet, det egalitära 

istället för det hierarkiska, en antropologisk utveckling istället för en teologisk samt ett fokus på detta liv 

istället för på nästa.72  

 

METOD  

 

För att kunna kartlägga fenomenet debatten mellan antroposofiska rörelsen och Föreningen Vetenskap 

och Folkbildning behöver ett material analyseras, ett material som sätter ett ramverk för denna debatt. 

Analysen av fenomenet genomförs via kvalitativa textanalyser av relevant källmaterial som huvudsakliga 
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metod. Detta källmaterial består till stora delar av argumenterade artiklar från vardera sida av debatten, 

något som kommer behandlas mer under rubriken ”material”. De kvalitativa textanalyserna utgörs av en 

argumentationsanalys som kompletteras av två kvalitativa semistrukturerade intervjuer, med en 

representant från vardera sida av debatten.  

 

Argumentationsanalysen i denna studie grundar sig på varianten kallad ”pro et contra”, utifrån hur den 

beskrivs i den samhällsvetenskapliga metodboken Textens mening och makt av statsvetarna Göran 

Bergström och Kristina Boréus. Författarna ser argumentation som ett relevant studieobjekt då samhällelig 

kommunikation i stor grad handlar om att försöka övertyga människor till sin sida. Att kunna jämföra 

denna kommunikation kan skapa en överblick över debattens ramar.73 Argumentationsanalys har tre 

syften enligt Göran Bergström och Boréus. Det första syftet handlar om att rekonstruera en debatt genom 

att stapla upp de argument som används, det andra om att bedöma hur och i vilken grad som argumenten 

lever upp till uppsatta normer om hur debatten ska föras och det tredje syftet angår vikten av argumenten, 

det vill säga argumentens möjlighet att stärka (eller försämra) en viss position. Denna studie kommer 

främst fokusera på det första syftet. Detta för att en kartläggning av debatten mellan den antroposofiska 

rörelsen och VoF ska kunna genomföras. Studien har ingen ambition om att analysera fram hur pass civila 

och ”normlydiga” argumenten som förs fram av båda sidor är och därav kommer inte det andra syftet att 

studeras nedan. Det tredje syftet används i viss mån om ett särskilt argument visar sig väga mycket tyngre 

än andra.74  

 

Pro et contra är en välkänd tillämpning av argumentationsanalys påkommen av Arne Naess och dess syfte 

är att tydliggöra debattörernas beviskraft i deras argument så en observant kan ta en genomtänkt ställning 

i frågan. Även detta är en del av det övergripande syftet med denna studie, att en observant ska kunna se 

hur konflikten mellan dessa två sidor ser ut, vilka argument som framförs, och slutligen kunna positionera 

sig i debatten efter egna politiska ståndpunkter. Metoden tydliggör texters övergripande teser och dess 

stödjande argument samt eventuella motargument. Om ett argument går för tesen kallas det för pro-

argument eller bara P och om de går mot den andra sidans tes kallas de för contra-argument eller endast 

C. På dessa P respektive C sätts ett nummer (tex P1 för första argument, P2 för andra argumentet). Vissa 

argument används också för att stödja sina påståenden och inte direkt den övergripande tesen då placeras 

de på följande vis P1P1, P1P2 etc.75 Studiens teser avses bli ovanligt långa för att inte övergeneralisera 
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artiklarnas budskap. Se undersökningsdelen för mer. Pro et contra kommer genomföras på framförda teser 

och argument i samtliga artiklar som utgör källmaterialet. Denna process har för avsikt att kartlägga bägge 

sidors argument kring både waldorfpedagogik respektive antroposofisk medicin.   

 

Anna Davidson Bremborg beskriver intervju som metod i The Routledge handbook of Research Methods 

in the Study of Religion. Studiens intervjuer är semistrukturerade. Davidsson Bremborg definierar 

semistrukturerade intervjuer som “they start with specific themes and issues but remain open for new 

questions to come up”, vilket även är studiens valda arbetssätt.76 Under intervjuerna som sker på plats 

genomförs röstinspelning och sedan transkribering av det material som är relevant för studiens syfte. 

Intervjuerna i denna studie används som ett komplement till textstudierna. De används för att visa på 

specifika argument som inte lyfts i övrigt eller som tydligt påverkar förståelseramarna för de två sidornas 

ståndpunkter. Det kan innefatta intresseväckande påståenden som styrker textstudiens upptäckter. 

      

Material och Urval 

Denna studies källmaterial är uppbyggt av debattartiklar publicerade mellan 2010–2019. Varje artikel 

behandlar antingen debatten kring antroposofisk medicin eller debatten kring waldorfpedagogik. Totalt 

studeras 21 artiklar varav 10 artiklar är utgivna av aktiva inom Föreningen för Vetenskap och 11 av 

antroposofiska rörelsen. Urvalsprocessen utgjordes av målet att analysera ungefär lika många artiklar från 

vardera sida för att stärka jämförbarheten samt att observera ett urval som varken var för litet eller stort i 

relation till uppsatsens ramverk. För litet källmaterial hade kunnat göra det svårt att genomföra en 

vetenskaplig och rättvis kartläggning av debatten och ett för stort hade varit ohanterligt för den tidsram 

som sattes upp.  

 

Artiklarna som analyseras är publicerade på tre olika hemsidor, LT.se, Ytterjarnaforum.se och VoF.se. 

LT.se är hemsidan för Länstidningen i Södertälje, idag ägda av mittmedia som har en oberoende 

centerpartistisk profil och har följt debatten om Vidarkliniken noga (Vidarkliniken låg i Södertälje 

kommun). Tidningen har skapat en debattråd om Vidarkliniken med över 20 inlägg. I debattråden har 

individer från olika sidor av debatten deltagit, allt från läkarkåren till Anna Starbrink, regionrådet från 

Liberalerna som beslutade att Vidarkliniken skulle få indraget ekonomiskt stöd av SLL.77 Vissa i LT:s 

tråd om Vidarkliniken antyder att Anna Starbrink resonerar för Föreningen Vetenskap och Folkbildning 

men då hon inte publicerar något i deras favör och inte själv är aktiv medlem i föreningen utesluter denna 
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studie de artiklar som är publicerade av henne i LT.se. Däremot har VoF själva kommenterat kontroversen 

i LT och det är dessa artiklar, samt de utgivna av antroposofiska rörelsens anhängare, som svarar mot 

VoF, som analyseras i denna studie. På VoF.se analyseras de debattartiklar som är publicerade mellan 

2010 och 2019 på VoF.se/blogg samt VoF.se/folkvett. VoF.se/blogg är en blogg där bland annat 

debattartiklar publiceras. VoF.se/folkvett innehåller digitaliserade artiklar från VoFs tidskrift Folkvett. 

Även VoFs debattforum på deras hemsida, där medlemmar kan publicera ämnen efter eget intresse, 

diskuteras antroposofi i samband med waldorfpedagogik och medicin. Detta källmaterial vore intressant 

att studera men på grund av det stora omfånget av trådar i forumet kommer inte argument därifrån att 

analyseras i denna studie.  

 

Ytterjarnaforum.se ser sig ha en utgångspunkt som är inspirerad av antroposofi och får i denna studie 

utgör mycket av den antroposofiska rörelsens röst för den angivna debatten. Ytterjärna i sig är Sveriges 

största antroposofiska samhälle och innehar både Vidar Rehab (dåvarande Vidarkliniken) samt 

waldorfskolor. Omfånget av artiklar på hemsidan som diskuterar antroposofisk medicin och 

waldorfpedagogik är mycket stort och därav är kriterier uppsatta för valet av texter som analyseras. För 

artiklar om waldorfpedagogiken behöver artiklarna ta upp och argumentera för pedagogiken som helhet, 

inte endast en viss aspekt av den. För argumenterande artiklar om antroposofisk medicin måste någon av 

begreppen ”VoF”, ”vetenskap och folkbildning” eller ”lobbyister” inkluderas. Artiklarna hittades genom 

att googla på relevanta termer. 

 

Avgränsning och fallgropar 
 

Denna uppsats har inte för avsikt att generalisera hela Sveriges kontemporära debatt mellan skeptiker och 

nyreligiösa grupper, med undantag för de hypotetiska kopplingar som dras med teorin i 

diskussionsavsnittet. Med det sagt är en fallgrop att studien inte är av något större bidrag till vetenskapen 

utan de hypoteser som föreslås om debattens sammanhang i större kontext som teorin för med sig. Utan 

det teoretiska ramverket existerar endast en kartläggning över dessa specifika föreningars debatt och inga 

perspektiv på varför denna debatt finns från första början. Men jag fann inga bevis för att studiens teori 

inte skulle vara anknytbar till studiens utgivna syfte. En annan fallgrop är att studien inte kan täcka in allt 

skrivet om antroposofi från VoF och antroposofiska rörelsen de senaste åren då det omfånget blir för stort. 

 

De mer officiella kanalerna porträtteras i argumenten, inte lekmannaperspektiv från båda sidor i lika stor 

grad. Till exempel har diskussionsforum sållats bort i urvalsprocessen. Studien säger inte något om 

debatten om antroposofi i media utanför den som sker mellan VoF och antroposofiska rörelsen. Därför är 
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inte studien generaliserbar för hela mediedebatten om antroposofi. Studien ger inte en helhetlig bild av 

alla de aktörer som hörs utanför VoF och den antroposofiska rörelsen i frågan om Vidarkliniken, 

exempelvis läkare och politikers uttalanden. Studien besvarar inte heller hur dessa argument på varsin 

sida av debatten har påverkat landstingen, kommuner och statens beslutsfattande. En informants svar 

under en intervju påverkas alltid i viss grad av intervjusituationen. Informanten kan, medvetet eller 

omedvetet forma om sina svar för att det ska passa intervjupersonen eller för att individen har avsikten att 

visa upp en viss sida. En än mer ”sann” bild av vad rörelserna egentligen tycker kommer inte kunna nås. 

Om den dagliga representationen ska framhävas behövs en konversationsanalys, observationer eller 

diskursanalyser av åsikter som porträtteras i diskussionsforum.  

 

Studien tenderar att ha en förstorat dualistisk syn på debatten om antroposofiska inslag i pedagogik och 

medicin. Verkligheten är mer komplex där det existerar en ocean av gråzon mellan dessa två perspektiv. 

Även inom dessa sidor finns en viss oenighet i åsikter. Jag vill inte förminska möjligheten för en individ 

att ställa sig mitt emellan ytterligheterna i denna debatt. En position i gråzonen mellan kan exempelvis 

vara att antroposofiska inslag i pedagogik och medicin är expansionism och hotar vetenskapens 

gränssättning men att denna expansionism inte existerar inom ramen för waldorfpedagogiken och 

antroposofisk medicin då Steiners andliga idéer inte påverkar dagens tillämpning av dessa verksamheter. 

Jag själv är inte associerad med någon av sidorna i denna debatt, något jag finner vara ett viktigt 

källkritiskt kriterium vid dessa typer av studier för att inte bli tendensiös. Med det sagt värderar jag 

vetenskapens källkritiska förhållningssätt som ytterst viktigt men är också öppen för att forskning ska 

studera exempelvis holistiska perspektiv på ett vetenskapligt vis, där individens upplevelse av den sociala 

tillvaron tas i åtanke i verksamheten i större grad.  

  

Kanske viktigast är faktumet att studien inte presenterar ett svar på antroposofisk medicin och 

waldorfpedagogikens definitiva relation till andlighet och antroposofi samt vetenskap, utan visar endast 

på hur denna fråga debatteras samt hur respektive sida uppfattar svaret på frågan. Slutsatserna som dras 

av de två sidornas ståndpunkter behöver inte vara sanna/rätt. Studien är på så vis inte ute efter sanningen 

utan ute efter de två sidornas perception av sanningen. Studien har dock för avsikt att just kartlägga båda 

sidors perception av sanningen (så som den porträtteras utåt) kring denna debatt. Detta tydliggör hur de 

två sidornas positioner kan förstås, samt hur debatten relaterar till en större kontext med historiska 

utgångspunkter och genomtänkta teoretiska ramverk. 
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UNDERSÖKNING 

 

Genom analysen av källmaterialet kartläggs båda sidornas argument via den ovannämnda formen av 

kvalitativ textanalys, argumentationsanalys. Analysen av detta källmaterial kompletteras med urval av 

data som samlats från två semistrukturerade intervjuer. De två intervjuerna inkluderar en intervju med en 

signifikant representant från varsin sida av debatten, Sven Ove Hansson från VoF samt Pär Granstedt som 

varit aktiv i antroposofiska rörelsen sedan en tid tillbaka och har grundat den antroposofiska tankesmedjan 

Trialog Tankesmedja. Allt källmaterial analyseras med perspektivet givet i studiens teoretiska ramverk. 

 

Undersökningens resultat presenteras i underrubriken ”resultat från argumentationsanalysen”. Innan detta 

presenteras nedan alla de artiklar som analyserades i studien. Nedan ges också ett exempel från en av de 

kortare argumenterande texterna och hur argumentationsanalysens resultat ser ut när det har framställts, 

detta från en av de kortare texterna som analyseras i studien. ”AR” används i studien som en konstruerad 

förkortning på de artiklar som är skrivna av individer som tar ställning för den antroposofiska rörelsen. 

De mest förekommande av dessa teser från respektive sida av debatten samt de argument och sammanhang 

som de byggs upp av visas därefter. Först presenteras debatten kring antroposofisk medicin och sedan den 

om waldorfpedagogik. 

 

AR/VOF ARTIKELNAMN FÖREMÅL FÖR 

DEBATT 
WEBBADRESS PUBLICERINGS 

ÅR 

AR Forskning om Waldorf Waldorfpedagogik http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/f

orskning-visar-att-waldorfelever-lar-sig-

med-storre-intresse-och-entusiasm/?print=1  

2015-03-18 

AR Skola till vad? Waldorfpedagogik http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/s

kola-till-vad/?print=1 

2015-10-10 

AR Den gode läraren - exemplet 

Waldorf 

Waldorfpedagogik http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/

den-gode-lararen-exemplet-

waldorf/?print=1 

2015-10-26 

AR Göran Fant: Hur bra är 

waldorfskolan? 

Waldorfpedagogik http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/

hur-bra-ar-waldorfskolan/?print=1  

2015-12-17 

AR Vidarkliniken, quo vadis? Antroposofisk 

medicin 

http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/ande

rs/vidarkliniken-quo-vadis/?print=1 

2016-05-30 

AR Sveriges enda sjukhus med 

integrativ vård hotas på 

osaklig grund 

Antroposofisk 

medicin 

http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/sveri

ges-enda-sjukhus-med-integrativ-

vard/?print=1 

2016-11-03 

AR Nu stänger Vidarkliniken Antroposofisk 

medicin 

http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/ande

rs/nu-stanger-vidarkliniken/?print=1 

 

2019-03-09 

http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/forskning-visar-att-waldorfelever-lar-sig-med-storre-intresse-och-entusiasm/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/forskning-visar-att-waldorfelever-lar-sig-med-storre-intresse-och-entusiasm/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/forskning-visar-att-waldorfelever-lar-sig-med-storre-intresse-och-entusiasm/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/skola-till-vad/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/skola-till-vad/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/den-gode-lararen-exemplet-waldorf/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/den-gode-lararen-exemplet-waldorf/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/den-gode-lararen-exemplet-waldorf/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/hur-bra-ar-waldorfskolan/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/utbildning/hur-bra-ar-waldorfskolan/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/anders/vidarkliniken-quo-vadis/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/anders/vidarkliniken-quo-vadis/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/sveriges-enda-sjukhus-med-integrativ-vard/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/sveriges-enda-sjukhus-med-integrativ-vard/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/sveriges-enda-sjukhus-med-integrativ-vard/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/anders/nu-stanger-vidarkliniken/?print=1
http://www.ytterjarnaforum.se/blogg/anders/nu-stanger-vidarkliniken/?print=1
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AR Ideologiskt driven kritik 

bakom Vidarklinikens fall 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.lt.se/artikel/debatt/ideologiskt

-driven-kritik-bakom-vidarklinikens-fall 

 

2019-03-18 

AR VoF ägnar sig åt tro och 

desinformation 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.lt.se/artikel/debatt/vof-agnar-

sig-at-tro-och-desinformation 

 

2019-03-26 

AR Ideologin som sänkte 

Vidarkliniken 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.lt.se/artikel/debatt/debatt-

ideologin-som-sankte-vidarkliniken 

 

2019-04-05 

AR Hälsa är mer än att testa 

läkemedelseffekter 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.lt.se/artikel/debatt/halsa-ar-

mer-an-att-testa-lakemedelseffekter 

2019-04-09 

VOF Behöriga lärare i Stockholms 

Waldorfskolor 

Waldorfpedagogik https://www.vof.se/blogg/behoriga-larare-

stockholms-waldorfskolor/ 

2011-02-24 

VOF Waldorfskolor och 

lagändring 

Waldorfpedagogik https://www.vof.se/folkvett/ar-2012/nr-

2/waldorfskolor-och-lagandring/ 

 

2012 

VOF Nystart för Waldorf, men 

varför? 

Waldorfpedagogik https://www.vof.se/folkvett/ar-2013/nr-

3/ledare-nystart-waldorf-men-varfor/ 

 

2013 

VOF När antroposofer utvärderar 

antroposofer 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.vof.se/blogg/nar-

antroposofer-utvarderar-antroposofer/ 

 

2010-09-09 

VOF En drabbad svarar 

Vidarkliniken 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.vof.se/blogg/en-drabbad-

svarar-vidarkliniken/ 

2010-10-01 

VOF Trollkonster på 

litteraturlistan – inte bara 

på Hogwarts 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.vof.se/blogg/trollkonster-pa-

litteraturlistan-inte-bara-pa-hogwarts/ 

 

2011-03-03 

VOF Antroposofisk medicin bör 

ej införlivas i 

läkemedelslagen 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.vof.se/blogg/antroposofisk-

medicin-bor-ej-inforlivas-lakemedelslagen/ 

2015-01-14 

VOF Antroposofisk ”medicin” 

måste testas 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.vof.se/blogg/antroposofisk-

medicin-maste-testas/ 

 

2015-01-25 

VOF Vetenskap är en metod – 

inte en ideologi 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.lt.se/artikel/debatt/vetenskap-

ar-en-metod-inte-en-ideologi 

2019-01-21 

VOF Ingen särbehandling av 

antroposofi 

Antroposofisk 

medicin 

https://www.lt.se/artikel/debatt/ingen-

sarbehandling-av-antroposofi 

2019-04-01 

      

 
      

https://www.lt.se/artikel/debatt/ideologiskt-driven-kritik-bakom-vidarklinikens-fall
https://www.lt.se/artikel/debatt/ideologiskt-driven-kritik-bakom-vidarklinikens-fall
https://www.lt.se/artikel/debatt/vof-agnar-sig-at-tro-och-desinformation
https://www.lt.se/artikel/debatt/vof-agnar-sig-at-tro-och-desinformation
https://www.lt.se/artikel/debatt/debatt-ideologin-som-sankte-vidarkliniken
https://www.lt.se/artikel/debatt/debatt-ideologin-som-sankte-vidarkliniken
https://www.vof.se/folkvett/ar-2012/nr-2/waldorfskolor-och-lagandring/
https://www.vof.se/folkvett/ar-2012/nr-2/waldorfskolor-och-lagandring/
https://www.vof.se/folkvett/ar-2013/nr-3/ledare-nystart-waldorf-men-varfor/
https://www.vof.se/folkvett/ar-2013/nr-3/ledare-nystart-waldorf-men-varfor/
https://www.vof.se/blogg/nar-antroposofer-utvarderar-antroposofer/
https://www.vof.se/blogg/nar-antroposofer-utvarderar-antroposofer/
https://www.vof.se/blogg/trollkonster-pa-litteraturlistan-inte-bara-pa-hogwarts/
https://www.vof.se/blogg/trollkonster-pa-litteraturlistan-inte-bara-pa-hogwarts/
https://www.vof.se/blogg/antroposofisk-medicin-maste-testas/
https://www.vof.se/blogg/antroposofisk-medicin-maste-testas/
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Nystart för Waldorf, men varför? 

 

Regeringen har nyligen aviserat att den kommer att satsa 10 miljoner kronor på utbildning av lärare 

och förskollärare med Waldorfinriktning. 

 

Lärarhögskolan som tidigare bedrev utbildning av Waldorflärare blev en del av Stockholms 

universitet i januari 2008. Universitetet granskade kursplanerna och litteraturlistorna. Man fann att 

litteraturen till stor del var ovetenskaplig och att studenterna undanhölls relevant kunskap som ingår 

i den vanliga lärarutbildningen. Universitetet beslutade därför i juni 2008 att inte godkänna 

kursplanerna inom Waldorflärarutbildningen, vilket i praktiken medförde att denna utbildning lades 

ner. Men nu vill alltså regeringen starta den igen. 

 

Det ska bli intressant att se hur regeringen kommer att motivera sitt beslut. Har regeringen 

överprövat Stockholms universitets bedömning och kommit till en annan slutsats om 

vetenskapligheten? Har Waldorfhögskolan lämnat in nya, vetenskapliga kursplaner? Eller anser 

regeringen att waldorflärarutbildningen ska tillåtas fortsätta stå på ovetenskaplig grund? 

 

Exempel på genomförd argumentationsanalys av texten:  

 

Nystart för Waldorf, men varför? 

 

T. Regeringen vill vårdslöst starta en ny waldorflärarutbildning trots att det fanns bevis för att den 

förra, innan den lades ned, var ovetenskaplig och studenterna undanhölls relevant kunskap som 

ingår i den vanliga lärarutbildningen.  

P1. Regeringen har nyligen aviserat att den kommer att satsa 10 miljoner kronor på utbildning av 

lärare och förskollärare med Waldorfinriktning. Lärarhögskolan, som tidigare bedrev utbildning av 

Waldorflärare, granskade kursplanerna och litteraturlistorna för waldorflärare och fann att 

litteraturen till stor del var ovetenskaplig. 

P2. Studenterna undanhölls även relevant kunskap som ingår i den vanliga lärarutbildningen. 

P1P1.Universitetet beslutade därför i juni 2008 att inte godkänna kursplanerna inom 

Waldorflärarutbildningen, vilket i praktiken medförde att denna utbildning lades ner.  

P1P1P1. Trots detta vill regeringen starta den igen. 

C1. Det ska bli intressant att se hur regeringen kommer att motivera sitt beslut, kanske har 

regeringen överprövat Stockholms universitets bedömning och kommit till en annan slutsats om 

vetenskapligheten. 

C1C1. Har Waldorfhögskolan lämnat in nya, vetenskapliga kursplaner?  

C1C1P1. Eller anser regeringen verkligen att waldorflärarutbildningen ska tillåtas fortsätta stå på 

ovetenskaplig grund? 

 



27 

 

 

 

 

 

 

Resultat från argumentationsanalysen  
      

 Nedan presenteras de teser som samtliga debattartiklar drev i frågan om antroposofisk medicin respektive 

waldorfpedagogik från de två sidorna av konflikten, Föreningen Vetenskap och Folkbildning respektive 

den antroposofiska rörelsen. Alla analyseringar av debattartiklarna hade upptagit för mycket utrymme för 

denna studie och har därav valts att inte presenterats.  

 

 

Ämne - hemsida Artiklar Teser 

Medicin - LT.se ”Ideologiskt driven 
kritik bakom 
Vidarklinikens fall” – AR 
(Robert Hahn)  

Vidarkliniken är nytänkande, artig, ofarlig, välfungerande och bör 

därav få finnas, en ideologiskt driven kritik från skeptikerrörelsen 

ligger bakom Vidarklinikens fall. 

Medicin - LT.se ”VoF ägnar sig åt tro 
och desinformation” - 
AR (Ursula Flatters) 

Vidarkliniken står för vetenskap utan tro och har patientens vilja i 

fokus, VoF baserar sin agenda på ideologi, tro och dessinformation 

vilket är destruktivt/farligt/negativt. 

 

Medicin - LT.se ”Ideologin som sänkte 
Vidarkliniken”- AR 
(Robert Hahn) 

Vidarklinikens antroposofiska behandlingar är verksamma men 

forskningen kring homeopati skadas av en ideologisk agenda för att 

desinformera trots indikationer på dess positiva verkan. VoF tillhör 

denna strävan att underminera homeopati vilket är destruktivt. 

 

Medicin - LT.se ”Hälsa är mer än att 
testa 
läkemedelseffekter” - 
AR (Ursula Flatters)  

VoF förstår inte resultaten om Vidarkliniken och faktumet att hälsa 

är mer än att testa läkemedelseffekter. 

 

Medicin - LT.se ”Vetenskap är en 
metod – inte en 
ideologi”- VoF (Pontus 
Böckman) 

Försvarare av Vidarkliniken förstår inte konceptet vetenskap, vi 

försvarar vetenskapen. Om Vidarkliniken lyckas leva upp till de 

vetenskapliga kraven, som de nu destruktivt inte gör, ändrar vi oss 

och blir positiva till deras verksamhet. 

      

Medicin - LT.se ”Ingen särbehandling av 
antroposofi” - VoF 
(Pontus Böckman) 

VoF värdesätter vetenskapliga standarder och följer inte någon tro 

som Vidarkliniken gör. Vidarkliniken har inte uppvisat bevis för att de 

kan nå upp till dessa vetenskapliga standarder och ska inte 

särbehandlas genom att bli sedda som vetenskapliga innan de 

bevisat det. 

 

Medicin -
VoF.se/blogg 

”När antroposofer 
utvärderar 
antroposofer”- VoF 
(Jesper Jerkert)  

Antroposofisk medicin underminerar vetenskap genom att 

utvärderas partiskt och felaktigt av andra antroposofer och kan 

därigenom hävda att de grundar sin verksamhet på forskning när de 

inte gör det. 
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Medicin - 
VoF.se/blogg 

”En drabbad svarar 
Vidarkliniken” - VoF 
(Gästskribent) 

Nära och kära dör i onödan på grund av valfriheten i vården då 

patienter förlitar sig på alternativmedicin som inte fungerar istället 

för att söka hjälp från skolmedicinen. Skolmedicinen bryr sig också 

om patientbemötande och är det enda alternativet för att vi ska 

bibehålla en fungerande sjukvård, patienten kan inte tillåtas 

bestämma. 

 

Medicin -
VoF.se/blogg 

”Trollkonster på 
litteraturlistan – inte 
bara på Hogwarts” - 
VoF (Jonas Wieszkos) 

Ovetenskapliga antroposofiska behandlingsmetoder som homeopati 

och påstått magiska metoder börjar ges ut som Studentlitteratur 

vilket ger litteraturen orimlig legitimitet och inflytande som påstådd 

seriös vetenskap. Homeopati och påstått magiska metoder är som 

tidigare bevisats verkningslösa. 

 

Medicin -
VoF.se/blogg 

”Antroposofisk 
”medicin” måste testas” 
- VoF (Pontus Böckman) 

Antroposofisk medicin måste testas genom vedertagna metoder om 

det ska få användas, de kan inte provas individuellt då människor är 

opålitliga. Antroposoferna verkar inte veta vad som fungerar i 

antroposofisk medicin. 

 

Medicin -
VoF.se/blogg 

”Antroposofisk medicin 
bör ej införlivas i 
läkemedelslagen” - VoF 
(Linda Strand Lundberg) 
 

VoF håller med Läkarförbundets varning om en urholkning av 

läkemedelsbegreppet är en patientsäkerhetsrisk och att EU 

domstolen inte borde godkänna antroposofiska preparat då de är 

vilseledande genom att inte visa på några positiva effekter.  

 

Medicin -
Ytterjarnaforum.

se  

”Sveriges enda sjukhus 
med integrativ vård 
hotas på osaklig grund” 
-AR (Anders Kumlander) 
 

Vidarkliniken hotas av SLLs oinformerade och dåliga beslut att sluta 

förlänga samarbetet som krävs för att hålla Vidarkliniken vid liv i sitt 

nuvarande tillstånd. Beslutet har upprört tusentals patienter som 

inte får den vård de efterfrågar. VoF och till viss del journalister och 

politiker står till stor skuld för nedläggningen. 

 

Medicin -
Ytterjarnaforum.

se 

”Vidarkliniken, quo 
vadis?”- AR (Anders 
Kumlander) 

EU vill begränsa antroposofiska läkemedel och bryr sig inte om 

individens valfrihet samtidigt som staten är oinformerad i frågan. 

Det finns många i landet som vill ha antroposofisk medicin men det 

finns också starka lobbyister som genom desinformation på en låg 

nivå försöker hindra att denna medicin är tillgänglig i Sverige. 

 

Medicin -
Ytterjarnaforum.

se 

”Nu stänger 
Vidarkliniken” - AR 
(Anders Kumlander) 

Vidarkliniken tvingas lägga ner trots att vi bevisar att verksamheten 

har fört en seriös och mycket uppskattade behandlingar som går att 

sammanföra med skolmedicin. Det är också något befolkningen i 

stor grad vill ha och framtiden går mot. Makthavare litar inte på oss 

och har blivit övertalade av negativa och aggressiva opinonsbildare 

som VoF, vilket ledde till nedstängningen.   

 

Waldorf - 
VoF.se/blogg 

”Behöriga lärare i 
Stockholms 
Waldorfskolor” - VoF 
(Mattias Westermark) 

Waldorfskolor vill inte uppge statistisk om deras skolors verksamhet 
och av det som har kommit fram kan kritik riktas mot svag 
lärartäthet och stor bristande närvaro på nationella prov.  
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Waldorf - 
VoF.se/folkvett 

”Nystart för Waldorf, 
men varför?”- VoF 
(Redaktion)  

Regeringen vill vårdslöst starta en ny waldorflärarutbildning trots att 

det fanns bevis för att den förra, innan den lades ned, var 

ovetenskaplig och studenterna undanhölls relevant kunskap som 

ingår i den vanliga lärarutbildningen. 

 

Waldorf - 
VoF.se/folkvett 

”Waldorfskolor och 
lagändring” - VoF 
(Josefin Hallgren) 
      

Nya regler börjar gälla för skolor och det ska innebära en större 

jämlikhetssträvan och hårdare standardiseringar. Politiker är eniga 

med oss om detta är så det bör se ut. Men waldorfskolor, som borde 

drabbas av dessa då de inte vill ha legitimerade lärare, kommer 

undan när de gör om sin fasad utåt trots att grunden i 

undervisningen fortfarande är ovetenskaplig och därmed 

problematisk. 

 

Waldorf - 
ytterjarnaforum.

se 

”Den gode läraren – 
exemplet Waldorf” - AR 
(Göran Fant)  

Den goda waldofläraren ser till elevens alla behov i den pedagogiska 

undervisningen och ser pedagogik inte som forskning utan som ett 

konstverk. Waldorfläraren ska inte vara rädd för att lära ut vid 

katedern även om det inte kan vara en envägskommunikation. 

Läraren bör ha ett visst frihetsutrymme och kollegiet bör vara 

demokratiskt även samhället har kravet att rektorer idag behöver 

finnas. 

      

Waldorf - 
ytterjarnaforum.

se 

”Skola till vad?” (Göran 
Fant) - AR 

Undervisning ska inte tjäna till att endast lära upp ut kunskaper utan 

ska ha som uppgift att lära eleven för livet och känna sig trygg i sin 

tillvaro. Skolan har dock blivit mindre effektiv genom att bli för 

byråkratiserad och endast bryr sig om ytliga kunskaper, 

nödlösningar, datorisering och skenproblemet om ojämlikhet i 

skolorna. Istället borde skolan förse elever med hopp, låta eleverna 

känna av den religiösa verkligheten från barndomen och se till 

barnens individuella behov. 

 

Waldorf - 
ytterjarnaforum.

se 

”Hur bra är 
waldorfskolan?” (Göran 
Fant) - AR 

Forskning visar gång på gång att waldorfskolor är utmärkta. Det ses 

genom att skolornas elever mår, agerar och tänker bättre än andra 

skolor på en mängd olika områden. Därför är det bra att skolan inte 

betungas som i andra länder men det snäva pedagogiska 

regelverken genom statliga ingrepp är olyckliga.   

 

Waldorf - 
ytterjarnaforum.

se 

”Forskning om waldorf” 
(Redaktion)  - AR 

Forskning från Tyskland visar på många fördelar med waldorfskolor, 

som att eleverna känner sig mer intresserade och entusiastiska, att 

de kände sig mer uppmuntrade och att de upplevde sig ha bättre 

relation till lärarna än i offentliga skolor. 

 

 

 

Antroposofisk Medicin - Artiklar från antroposofiska rörelsen  
      

På många sätt överensstämmer antroposofiska rörelsens argument med de positiva argument som 

dokumenterades av Finer gällande Vidarklinikens verksamhet. Argumenten har fokus på att antroposofisk 
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medicin ser till större samband med en helhetssyn, gynnar patientens valfrihet, samt ökar livskvaliteten 

för patienten. Artiklarna i LT och på ytterjärnaforum.se framhåller i ”Nu stänger Vidarkliniken”, 

”Vidarkliniken, quo vadis?”, ”Sveriges enda sjukhus med integrativ vård hotas på osaklig grund”, ”VoF 

ägnar sig åt tro och desinformation” (det vill säga majoriteten av de analyserade artiklarna från denna 

sida), att antroposofisk medicin och mer specifikt Vidarkliniken har patientens vilja i fokus och erbjuder 

något som många individer efterfrågar. Detta framställs via argument som ”Sjukhuset erbjuder en 

alternativ vårdform som en del långvarigt sjuka patienter efterfrågar” i artikeln ”Ideologiskt driven kritik 

bakom Vidarklinikens fall” och ”Konsekvensen är att våra patienter – framförallt kvinnor – inte längre 

kan få del av den integrativa vård som kommit att betraktas som ett föredöme i Sverige och där efterfrågan 

sedan länge varit större än möjligheterna att tillmötesgå dem. En mycket stor del av befolkningen får inte 

möjlighet till den vård de efterfrågar.” Detta från ”Sveriges enda sjukhus med integrativ vård hotas på 

osaklig grund”. Per Granstedt, instämmer i den genomförda intervjun. “Folk vill ha det och folk mår bra 

av det”, sa Granstedt. Detta visar på att Vidarkliniken är del av den ökade efterfrågan för holistiska 

perspektiv. Heelas teorier om att vi lever i en tid av “andlig revolution” där vi idag ser ett ökat intresse för 

exempelvis holistiska synsätt representeras i Vidarklinikens antroposofiska medicin.  

 

Antroposofi som uttryckt i dessa argument står för det som Heelas karaktäriserar New Age, det vill säga 

en individualiserad tro och en större betoning holism, naturen och vår plats i densamma. Som antyddes i 

studien av Kienle besitter antroposofisk medicin ett större fokus på holism. Urusla Flatters deklarerar själv 

att Vidarklinikens terapirum och patientrum ska inge kontakt med naturen. Granstedt för en mer nyandligt 

kodad holism i sin argumentation i jämförelse med andra företrädare i artiklarna. Han menar att “Den 

antroposofiska medicinen är holistisk, där ser man människan som både, kropp, själ och ande, och att det 

hänger ihop.”  

      

Samtliga av artiklarna från denna sida av debatten målar upp VoF samt lobbyister som en destruktiv 

motsättning till patientens vilja och vad de efterfrågar genom att vilja begränsa antroposofisk medicin. I 

vilken grad de refererade lobbyisterna syftar på VoF kan inte bekräftas eller uteslutas i denna studie. 

Hanegraaff beskrivning av nyandliga rörelsers syn på forskningsvärlden kan mycket väl ha förstärkt denna 

uppfattning om VoF. Sedan VoF anses stå för reduktionistiska perspektiv på forskning enligt många inom 

AR står deras agenda en motsättning till antroposofers strävan efter en mer modern forskning med 

holistiska perspektiv. Granstedt sammanför VoF agenda med sekularism. “Grundideologin, vad jag har 

förstått, är att det finns ingenting andligt. Allt som inkluderar ett andligt perspektiv i sin förklaringsgrund, 

är därmed ovetenskapligt, och i med det negativt. Jag ser det som en ateistisk trosåskådning. Man är så 

övertygad om att det finns ingenting andligt, att man är lika intolerant mot de som hävdar att det finns 
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något andligt som vissa islamister är mot shiiter.” Som beskrivits tillhör VoF skeptikerrörelsen som har 

en sekulär agenda. Som Forstop beskriver har skeptiker en tydlig utgångspunkt i den modernistiska 

naturvetenskapliga världsbilden och kritiserar regelbundet religion och pseudovetenskap. Restriktionism 

står som beskrivits på premissen att tydliggöra gränsen mellan vetenskap och det ovetenskapliga. Med 

föreningens självbild i att arbeta för att bekämpa irrationalismen och sektbildande är det tydligt att 

föreningen är för restriktionism. Mer om detta nedan. Men att VoF är lika intoleranta mot religion som 

Granstedt påpekar är dock svårt att säkerställa, Sven Ove Hansson argumenterar för att det finns en 

spridning inom VoF i synen på religionskritik. “Jag är idag väldigt angelägen om religionsfriheten, 

eftersom religionsfriheten i vissa avseenden är hotad i många samhällen, så då tycker jag det är viktigt att 

upprätthålla den. Det kan finnas dem som är lite mer benägna att använda religionskritik än vad jag är”.  

 

Artiklarna från den antroposofiska sidan av debatten argumenterar för att VoF sprider desinformation för 

att övertyga individer och underminera antroposofisk medicins kredibilitet. Begreppet desinformation förs 

fram från två av artiklarna där en av dessa har begreppet placerat i rubriken, ”VoF ägnar sig åt tro och 

desinformation”. I artikeln ”Vidarkliniken, quo vadis?” hävdas det att desinformationen av lobbyister är 

medveten. Desinformationen påstås angå spridning av falsk information, ”VoF har inte bara kritiserat 

Vidarkliniken – konstruktiv kritik är välkommen och kan bidra till utveckling – utan gång på gång kommit 

med trosföreställningar och oriktiga påståenden om klinikens vårdinriktning i media. Det gäller till 

exempel antroposofiska läkemedel. VoF beskyller dem utan bevis för att vara overksamma.”. Ett exempel 

som förs fram är vaccinmotstånd där Ursula Flatters argumenterar ”VoF beskyller oss också för 

vaccinationsmotstånd, som vi inte alls företräder”.  

 

Synen på spridande av desinformation eller mer brett negativt opinionsbildande förekommer i teserna i 

fyra artiklar från den antroposofiska sidan av debatten. Kritiken om desinformation kan stärkas av 

antroposofins förhållningssätt till vetenskap. Hammer anser som nämnt att esoteriska rörelser, som 

antroposofiska rörelsen i viss mån är, ofta för ett relativistiskt förhållningssätt till vetenskap. Här ses 

vetenskap inte som en metod som står över andra trossystem utan uppbyggt av sina egna doktriner. Finer 

beskriver att debatten har trappats upp och att pluralismen i synen på vetenskap har förvärrat detta. Den 

desinformation som VoF anses bedriva enligt argument från AR kan sammankopplas till dagens ”post-

sannings” fenomen som Finer talar om, där AR menar att VoF inte sprider sanning. Samtidigt stärker det 

VoF som Finer antyder då deras snäva syn på vetenskapliga fakta gör att allt som avviker kan av dem 

deklareras som faktaresistent eller kunskapsrelativistiskt. 
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Tre av fyra av artiklarna publicerade i LT av AR innehåller tesen att VoF är driven av ideologi i sin kritik 

mot antroposofisk medicin och Vidarkliniken. Denna ideologi påtalas komma från lobbyism via 

läkemedelsindustrin och/eller påtryckningar från den internationella skeptikerrörelsen. En artikel, 

”Sveriges enda sjukhus med integrativ vård hotas på osaklig grund” för argumentet att kampen mot 

antroposofisk medicin drivs på av läkemedelsindustrin. I fyra artiklar nämns skeptiker. I tre av dessa fall 

betonas det att VoF är en gren av den internationella skeptikerrörelsen som framhävs ha en agenda. Detta 

opinionsbildande av lobbyister och skeptiker som VoF påstås ha lett till Vidarklinikens fall enligt AR. 

Det menas i majoriteten av artiklarna publicerade efter Vidarklinikens nedläggning. Ingen artikel från AR 

går emot denna tes. Finer beskriver som nämnts att den ideologiska kampen runt Vidarkliniken har 

trappats upp.  

 

Angående VoFs grundideologi menar Granstedt att “Det blir en slags trosuppfattning och det som står för 

något annat måste bekämpas.” Granstedt argumenterar även varför VoF ser antroposofiska rörelsens 

verksamheter som ett hot. “Det har blivit en stor fråga idag då det finns de här grupperna som driver det 

här väldigt hårt. Det personliga engagemanget från Anna starbrink vars man är med o VoF orsakade att 

Vidarkliniken fick lägga ner. Jag tror att det spelar roll att det är ett gäng som är väldigt aktiva i det här. 

De ser antroposofin som ett hot mot deras världsbild. Jag tror att antroposofin är ett större hot än svenska 

kyrkan är då de traditionella samfunden har en dualistisk inriktning där det finns en vetenskaplig värld 

och den andliga världen som inte går att utforska, där handlar allt om tro. Då kan den här vetenskapssynen 

vara ifred. Steiner är monist, det är en värld och allt går att utforska, då ifrågasätter man det grundläggande 

vetenskapliga paradigmen som just bygger på mätbarhet.” Granstedt menar att det som Hammer beskriver 

som den fjärde linjen, att vetenskaplig metod kan legitimera religiösa utsagor, är ett större hot mot 

skeptiker än de andra linjerna. Denna fjärde linje innebär att vetenskap görs till ett vapen mot vetenskapens 

restriktiva konsensus som Hanegraaff antyder. Denna fjärde linje är vad Lejon och Jonsson kallar för 

expansionism, sedan det beskrivs som att naturvetenskapen kan underbygga, legitimera och bekräfta andliga, 

religiösa eller andra former av metafysiska idéer. Granstedt visar att han följer denna linje genom “Det som 

gör Steiner lite kontroversiell är att han också anser att den är forskningsbar. Det är en kunskapsteori. Vi 

vill inte tro vi vill veta. Handlar om att utforska verkligheten.” Beskrivningen av Steiner som monist 

bekräftar vidare att antroposofin är för expansionism.  

 

VoF har ett tydligt syfte med sitt arbete, det restriktionistska arbete som skeptikerrörelser världen över 

för. Dessutom har skeptikerrörelsen en tydlig utgångspunkt i naturvetenskaplig modernism. Genom denna 

förklaringsmodell kan rörelsen klassificeras som att bedriva en ideologisk linje i sin verksamhet. Enligt 

Forstorp är 16% procent av den svenska befolkningen i linje med detta perspektiv. Det finns också en del 
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som kan tyda på att AR är ideologiskt färgade sedan nyandliga rörelser som antroposofi ser sig ofta som 

pionjärer för en ny världsbild där forskning är mer holistisk och mindre reduktionistisk, enligt Hanegraaff. 

Endast Granstedt använder dock holistiska argument, till vilken grad denna syn på forskning stämmer på 

precist antroposofiska rörelsen i Sverige är osäkert.  

 

I en av artiklarna, ”Sveriges enda sjukhus med integrativ vård hotas på osaklig grund” anses VoF ha ”ett 

stort ansvar för den polarisering som ägt rum” och i ”Nu stänger Vidarkliniken” anses VoF vara 

”bidragande till det negativa och aggressiva debattklimat som härskar i denna fråga”. Som Taylor för fram 

lever vi i en tid av religiös pluralism. Sedan VoF och AR står motsatt sida av debatten kring antroposofisk 

medicin visas en polarisering fram när dessa aktörer hörs i media.  Debattörer som har en annan mening 

förlöjligas och misstänkliggörs av föreningens företrädare (dock utan att VoF anges vid namn). “Delvis 

används rena personangrepp och nivån är bedrövligt låg.”  

 

Två artiklar för fram att detta opinionsbildande mot Vidarkliniken från VoF ledde till dess nedläggning. I 

”Nu stänger Vidarkliniken” beskrivs VoFs agerande som ”De senaste åren har företrädare för 

organisationen – som uppträder i privata roller – gått till hårda angrepp mot personer, verksamheter och 

grupper som företräder den integrativa medicinen – i debattartiklar, genom medverkande i TV och radio, 

diskussioner i webbforum, egna podcasts och tidskrifter, och genom att systematiskt redigera och 

kontrollera faktaposter som man uppfattar som motståndare på svenska Wikipedia. VoFs företrädare har 

vunnit gehör inte minst hos makthavare. Vidarkliniken har felaktigt, och trots tydliga dementier, i media 

beskyllts för att vara mässlingsivrare och vaccinationsmotstånd och, anklagats för att ägna oss åt 

pseudovetenskap och kvacksalveri och företräda en rakt igenom homeopatisk läkemedelsfilosofi.” Detta 

citat visar på det hårdnade debattklimatet i frågan och hur inslag av kritik kring “fake news” dominerar 

debatten. På grund av denna kritik argumenterar AR i ”Sveriges enda sjukhus med integrativ vård hotas 

på osaklig grund” att stå ensamma utan stöd i mediedebatten då andra aktörer på Vidarklinikens sida drar 

sig från att uttala sig i debatten. I ”Nu stänger Vidarkliniken” anses det finnas ohört stöd i form av 20 000 

patienter som mailade till politikerna i Stockholms Läns Landsting för att uttrycka sitt stöd för 

verksamheten.  

 

AR för också fram att makthavare och journalister bär delar av skulden då de är oinformerade och för 

rädda för att lita på Vidarkliniken i all den oförtjänade kritik som kliniken har fått av dess motståndare. 

Något Granstedt också för fram med sin kritik mot Starbrink. Detta argument framgår i tesen för ”Sveriges 

enda sjukhus med integrativ vård hotas på osaklig grund”. Argumentet om okunskap hos makthavare förs 

fram genom argument i ett flertal artiklar. Hur det kommer sig att makthavarna skulle ha okunskap stöds 
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dock aldrig upp i argumentationen med annat än att de inte litar på Vidarkliniken och att makthavarna inte 

har lyssnat på forskning. Utöver detta anser flera av författarna från AR att VoF är oinformerade i sina 

uttalanden. I ”VoF ägnar sig åt tro och desinformation” deklareras hela den ideologi som VoF tillhör vara 

oinformerad i sina uttalanden. ”Det är oinformerad ideologi som företrädare för VoF ägnat sig åt för att 

man faktiskt inte ”tror” på fakta.” Flera av artiklarna argumenterar för att VoF har företrädare som 

tillskrivs felaktig auktoritet i frågorna genom sina professorstitlar och uttalar sig i ämnen som inte tillhör 

deras expertis. Detta klassar Ursula Flatters som maktmissbruk. ”Företrädare för VoF drar sig inte heller 

för att låta professorer som till exempel Dan Larhammar, molekylärbiolog, uttala sig om medicinska 

ämnen som han de facto inte behärskar – det är oetiskt maktmissbruk”, hävdar Flatters i ”VoF ägnar sig 

åt tro och desinformation”. Denna studies forskningsläge fann inga bevis för att VoF är oinformerade även 

om de deras företrädare i vissa fall har bakgrund i ett annat forskningsfält än medicin.  

 

I samma artikel argumenterar Flatters för att det är VoF som är ovetenskapliga över föreningens syn på 

vetenskap. En stor debatt och mening skiljning mellan de två i sidorna, som visas i samtliga artiklar, 

centrerar kring konceptet vetenskap och vad som kan anses vetenskapligt. Båda sidor av debatten 

instämmer vid flertal tillfällen att verksamheten måste grundas på vetenskap. Inga argument förs mot 

denna tes förutom delvis enstaka argument från Granstedt. Detta är trots Steiners tro på icke-

materialistiska andliga krafter i medicin, kritik mot den materialistiska världsbilden och uppmaning om 

att andliga bevis ska legitimeras inifrån och inte genom den vetenskapliga metoden. Hur nära antroposofer 

följer dessa kunskapsteorier av Steiner är oklart från denna studie men graden av variation i följandet är 

säkerligen stor. “Det finns för sig ingen motsättning mellan antroposofi och vetenskap. Antroposofin står 

för en vetenskaplig strävan. Det är mer en fråga om hur man definierar vetenskap”, menar Granstedt.  

 

Samtidigt lyfter Granstedt upp forskaren Jonna Bornemark och menar att “hon kritiserar vetenskapssynen 

som bara tar till sig det sinnligt mätbara och diskvalificerar allt annat. Det är fler som börjar ifrågasätta 

det materialistiska vetenskapsparadigmet, positivismen”. Detta är ett argument i linje med expansionism 

och  i linje med att antroposofiska rörelsen ser sig som en avant garde för vetenskapens utveckling mot 

det holistiska. “Det finns olika förhållningssätt inom den antroposofiska rörelsen där jag försöker ha en 

relativistisk och ibland lite ifrågasättande attityd mot det vetenskapliga förhållningssättet. Men allt Steiner 

har sagt är inte rätt. Det gäller att hitta balansen.” menar också Granstedt. Här visar Granstedt att han anser 

det nyttigt att inte färgas för mycket av restriktionism.  

 

Debatten kring epistemologin och vetenskap framkommer genom att båda sidor anser sig ha vetenskapens 

backning på sin sida av debatten. Båda sidor menar att de har bevisen för att antroposofisk medicin är 
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respektive inte är vetenskapligt. Båda sidor menar också att den andra sidan inte är vetenskapliga i deras 

resonemang. Detta rimmar också väl med Hanegraaffs teorier om att nyandliga rörelser ser sig som 

pionjärer för vetenskapen genom, som i detta fall, förse vetenskapen med mer holistiska perspektiv. 

Antroposofisk medicin som Vidarklinikens verksamhet var byggd på holistiska mål och använder 

vetenskap för att försöka bekräfta detta holistiska synsätt på ett expansionistiskt sätt. Samtidigt ser AR 

negativt på den restriktionism som de uppfattar inom skolmedicinens vetenskapliga konsensus. Detta 

stämmer väl med Hanegraaffs teorier kring nyandliga rörelsers syn på den vedertagna vetenskapliga 

akademin som gammalmodig och materialistisk. Samtliga av AR:s artiklar argumenterar för att 

verksamheten vilar på vetenskapliga bevis/resultat och att dessa är positiva, detta framgår även i fyra av 

teserna. Exempel AR använder som vetenskaplig uppbackning är följande. ”Antroposofisk vård och 

Vidarkliniken är kostnadseffektiv och uppvisar bra resultat.”. ”Flera forskningsstudier om Vidarklinikens 

vårdinriktning visar klart bättre behandlingsresultat än kontrollgrupperna inom landstingsvården vid 

livskvalitet för patienter med bröstcancer, läkemedelsförskrivning för patienter med svår kronisk smärta 

och patienter med stressrelaterad ohälsa.”, ”Vidarkliniken/Vidar Rehab har följt svensk lagstiftning, 

uppfyllt våra avtal, levererat goda forskningsresultat och våra patienter är enligt landstingets egna 

mätinstrument genomgående mycket nöjda.” 

 

AR för fram argumentationen att VoF aldrig låter sig övertalas av deras bevis. I ”Ideologin som sänkte 

Vidarkliniken” nämns detta angående frågan om homeopati vetenskapligt säkerställt fungerar eller inte. 

”Här syns ytterligare en strategi som skeptikern använder. Att aldrig bli nöjd. Trots statistiska fördelar i 

högkvalitativa studier vill man ha mer bevis. I det oändliga.” Här sker en uppmaning till skeptiker och 

skolmedicin att anpassa sig till de bevis som finns med en mer holistisk verksamhet som antroposofisk 

medicin representerar. Hahn verkar se dagens homeopatiska metoder som liggandes i framkanten av 

modern forskning. Hahn visar i ”Ideologin som sänkte Vidarkliniken” på ett medgivande till att 

homeopatiska behandlingar utmanar den konventionella skolmedicinens vetenskapssyn och inte minst 

den som VoF har, men har också positionen att homeopatiska läkemedel fungerar. Argumentet att VoF är 

omoderna i sin vetenskapssyn förs även fram av ”Nu stänger Vidarkliniken” där det påpekas att omvärlden 

börjar inse fördelarna med att komplettera skolmedicin med antroposofisk medicin, exempelvis Schweiz.  

 

Urusla Flatters menar i ”VoF ägnar sig åt tro och desinformation” att VoF sätter tro före vetenskap genom 

att inte lita på dessa vetenskapliga bevis, vilket gör dem ovetenskapliga. ”Ett normalt vetenskapligt 

förhållningssätt vore att man tog till sig detta som något intressant och, ja, helt riktigt att man upprepar 

studierna för att säkerställa resultaten och öka evidensen. Men företrädare för VoF verkar inte ”tro” på 

det. De fortsätter att påstå att behandlingarna är overksamma och att Vidarkliniken inte uppfyller 
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grundläggande krav på beprövad sjukvård eller att det saknas vetenskapliga studier.” Granstedt 

argumenterar för att VoF har uppfattningen att “De tycker att det är fel och till och med syndigt att tycka 

att människan i grunden är en andlig varelse. Därför måste det bekämpas. Det är väldigt trosinriktat.” 

Granstedts argument pekar på en definition av tro som applicerbar på ateistiska ideal. Här är tro på en viss 

agenda definieringen, inte en tro på det metafysiska. 

 

Som vidare visas nedan argumenterar VoF för att antroposofiska medicinens metoder inte har lyckats leva 

upp till det viktigaste vetenskapliga kravet, dubbelblinda och randomiserade studier. Robert Hahn 

argumenterar i ”Ideologin som sänkte Vidarkliniken” för att resultatet som har getts ut via dubbelblinda 

och randomiserade studier är opålitligt. Hahn visar på tre metastudier som gjordes på all forskning om 

homeopatins vetenskapliga belägg. En av dessa står sig positiv till homeopatins effekter, och de andra två 

gör inte det. VoF refererar ofta till dessa två studier enligt Hahn. Hahn argumenterar för att dessa två 

metastudier är hemskt tydligt drivna av ideologi och utför manipulation, där den ena av dessa två har 

fifflat med statistisk genom att ta bort studier och talar inte om varför. Det resultat som denna metastudie 

rapporterar grundar sig på mindre än fem procent av det ursprungliga materialet. Författarna till 

metaanalysen slutar att ta bort studier just när den statistiska fördelen för homeopati försvinner vilket 

avslöjar att författarna drev en agenda för att motverka homeopati. De stora studierna på homeopati är 

inte vetenskapligt pålitliga eftersom forskningen inte har följt de källkritiska kriterierna om att i förväg 

bestämma vilket material som ska studeras och blir därmed ideologiskt färgat då underlaget blir tillräckligt 

litet, hävdar Hahn.  

 

Denna kritik mot forskningsresultaten passar både in i Finers beskrivning av hur debatten har färgats av 

vår tids kritik kring “fake news” men också mot Hahn som en aktör som troende på ”kunskapsrelativism”. 

Om dock Hahn har rätt i sin analys av metastudiernas överdrivna positivism och ideologiska färgning 

ligger utom ramen för denna studie att fastslå. Granstedt för fram en mer relativistisk argumentation på 

frågan. Gällande antroposofisk medicin svarar Granstedt “Den är väldigt individualistiskt. Det gör att de 

vanliga metoderna som man har för att pröva mediciner, sådana här randomiserade blindtest funkar ju 

väldigt dåligt egentligen för antroposofisk medicin. Eftersom det bygger ju på att man får samma effekt 

på samma organ på tusentals människor. Den frågan intresserar inte antroposofisk medicin, den är mer, 

hur påverkar det just dig. Vid just det här tillfället.” Detta argument rimmar väl med Hanegraaffs teori om 

att nyandliga rörelser ofta ser vetenskap relativistiskt, det vill säga inte en metod som står över andra 

trossystem utan uppbyggt av doktriner.   
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I ”Hälsa är mer än att testa läkemedelseffekter” framgår konflikten om vetenskap i tesen till artikeln. ”I 

dubbelblindtester undersöker man effekten av enskilda läkemedelssubstanser. Det är bra. Hälsa är dock 

mer än det. Behandlingarna som prövats i dessa studier är alltså verksamma, även om de inte bara handlar 

om att ge piller, utan även – och inte minst – om att stärka hälsofaktorer hos patienten.” Argumentationen 

av Flatters går här ut på att hälsa, som vetenskapligt studie, är något mer än de dubbelblindtester som VoF 

förlitar sig på. Hälsa innebär enligt Flatters att stärka hälsofaktorer hos patienten och inte endast effekten 

av läkemedelssubstanser. Detta är en bredare mer holistisk begreppsdefinition av hälsa än den som VoF 

använder. Denna definition grundas på de antroposofiska tankarna som fördes fram av Steiner om att hälsa 

är en disharmoni i kroppen där upplevelsen av sjukdomen, och relationen till vårdens tas med i 

beräkningen för tillfrisknandet genom stärkandet av patientens friskfaktorer. Vidare argumenterar Flatters 

att ”antroposofisk hälso- och sjukvård vilar liksom skolmedicinen på naturvetenskaplig grund och utövas 

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Skillnaden är en människosyn där även livssituation och 

existentiella frågor bearbetas i samband med svåra sjukdomstillstånd och där fokus ligger på att stärka det 

friska s k salutogenes. Terapierna är ofta taktila och läkemedlen till för att förstärka kroppens eget 

försvar.” Detta i ” Nu stänger Vidarkliniken”.  

 

Flatters argumenterar för att Vidarkliniken utgör ett värdefullt komplement till den etablerade vården och 

Hahn för argumentet att VoF är ovetenskapliga som inte tror på denna mångfald inom sjukvård som 

Vidarkliniken har erbjudit. ”Kunskapsläget bland läkare och försäljare av naturmedel om fördelar och 

risker med dessa terapier är dessutom rudimentärt. När personalen på Vidarkliniken skingras, utan att 

något annat kommer i stället, utarmas tyvärr kunskapsläget i Sverige ytterligare.” Hahn menar därmed att 

Vidarklinkens stängning utan en annan ersättande klinik begränsar kunskapsläget kring antroposofisk 

behandling i Sverige och gör det mer fyrkantigt och uselt. Granstedt instämmer med denna kritik mot 

Vidarklinikens nedläggning. "Det positiva med antroposofin i samhället är uppenbart då det bidrar till 

mångfalden. Svårt att se att det skulle finnas något negativt. Det bygger ju på frihet. Vill man ägna sig åt 

det här så ska man kunna göra det. Om det inte passar behöver man inte göra det. Det är den viktiga 

grundprincipen." VoF anser sig inte ansvariga för att Vidarkliniken har lagt ned enligt Böckman.  

Granstedt gav även sitt svar på varför denna debatt har blossat upp just idag och svarar "Liberaliseringen 

som var på 70-talet börjar mer och mer ifrågasättas, det som händer på medicinområdet är en slags rekyl." 

"Jag står för de liberala värdena och det frihetsutrymmet som skapades."  

 

Granstedt talar i liknelse med hur det postsekulära samhället beskrivs av Nynäs m.fl. i studiens teoretiska 

ramverk. Bidragandet till mångfalden är i detta fall ett stödjande av dagens religiösa pluralism. Habermans 

menar att sekulariseringen har lett till en differentiering av religiös tro och Taylor deklarerar att vi lever i 
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en tid av religiös pluralism. Denna frihet som Granstedt förespråkar innebär också en individualiserad tro 

samt ett radikalt stärkande av individens egenmakt, sedan makten att välja religion sätts i individens 

händer. Den rekyl som Granstedt talar om är ett motstånd mot denna postsekulära process, ett försök till 

att begränsa expansionism som verkar växa i Sveriges religiöst pluralistiska landskap.  

      

Antroposofisk Medicin - Artiklar från Föreningen Vetenskap & Folkbildning 
 

Sammantaget finns stora likheter mellan denna studie och Finers resultat kring kritiken om antroposofisk 

medicin. Föreningen vetenskap och folkbildning för fram argument om att det är orimligt att anta att 

medlen har effekt, att kritiken på sikt är en vinst för vetenskapen och att antroposoferna inte ska positivt 

särbehandlas. En av Föreningen Vetenskap och Folkbildnings teser är att den valfrihet som AR vill ha 

leder till människor dör i onödan och att det underminerar vetenskapen. I artikeln ”En drabbad svarar 

Vidarkliniken” argumenterar författaren för tesen att nära och kära dör i onödan på grund av valfriheten i 

vården då patienter förlitar sig på alternativmedicin som inte fungerar istället för att söka hjälp från 

skolmedicinen. Därav drar författaren slutsatsen att skolmedicin bör vara det enda lagliga alternativet.  

 

Sven-Ove Hansson resonerar i liknande banor och sa “Jag som hållit på med det här länge kan bara 

konstatera att, det här som jag sa för väldigt längesen, det kan vara farligt att inte fatta kloka beslut för 

samhället. Jag önskar att den vetenskapliga ska utvecklas och användas på bästa möjliga sätt och att 

utrymmet för olika former av kvacksalveri inklusive då de här antroposofiska medicinerna ska minska. 

Genom att folk får veta mer kommer helt enkelt att välja den bästa vården.” Som VoF själva beskriver på 

sin hemsida är föreningen mot en tolerans för mystik då de ser det som ett hot mot vetenskapens 

kredibilitet. Författaren hävdar att det låter fint att ge patienter valfrihet men att en pluralistisk sjukvård 

inte är möjlig. Här stöttar författaren den individuella friheten men är tydligt för restriktionism genom att 

mena att vetenskaplig metod står över andra trossystem. Denna tes stärks med argumentet att hennes mor 

dog vid 62 års ålder eftersom hon fick välja vårdform. En operation för att ta bort cancer hade förlängt 

hennes liv men att hon istället förlitade sig på alternativmedicin som inte hjälpte. Att inte få välja medicin 

räddar liv menar författaren då ”patienter är inte experter på sina sjukdomar, de är inte alltid logiska”.  

 

Hansson menar dock att denna kunskapssyn inte är ovanlig. “Vissa försöker mena att VoF har någon 

väldigt speciell kunskapssyn. Men så är inte fallet. Det som skiljer VoF från andra människor är inte 

åsikterna utan engagemanget. Vi tycker det är viktigt att visa på vilka fenomen som framställs nästan 

endast från ett håll.” Som nämndes kan ca 17 procent av Sveriges befolkning definieras som skeptiker, 

men med det sagt är inte alla resterande positiva till antroposofisk medicin. Denna författare hävdar även 
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att VoF har brytt sig om gott patientbemötande och VoF på denna punkt är öppen för att ta mycket 

inspiration från antroposofisk vård. Argument lyfts fram som en större del av tesen för ”Ingen 

särbehandling av antroposofi” och framför att skolmedicinsk vård kan bry sig om patientbemötande utan 

att vara holistiskt. Hansson kontrar argumentet om holism och helhetssyn med “det saknades en helhetssyn 

i behandlingen (av Vidarkliniken). Det talas ju så mycket om helhet hit och helhet dit. Men helhet handlar 

ju framförallt, i sjukvården, om att se till patientens behov på ett samlat sätt och att olika professioner och 

givande personer som möter patienten ska samarbeta så att patienten så som helhet blir bra. Det var det 

samarbetet man såg brister i, helt enkelt brister i helhetssyn i vården. Helhetssyn handlar om 

patientcentrerad helhetssyn och inte om den antroposofiska idéen om att man måste se på patienten i nästa 

liv eller vad de håller på med.” Helhetssyn i vården på Vidarkliniken syftar som nämnts till fyra 

dimensioner av individer varav en är den spirituella.  

 

En del i den tes som Pontus Böckman från VoF för fram i ”Vetenskap är en metod – inte en ideologi” är 

att Hahn inte förstår vad vetenskap är, att det är metod och ingen ideologi. ”Vetenskap är inte alls en 

”ideologi”, utan en metod som går ut på att på ett objektivt sätt, med hjälp av sunt förnuft och utan 

förutfattade meningar ta reda på om, och hur, saker och ting fungerar”. Böckman argumenterar för att 

vetenskap, om förd på ett korrekt sätt, inte kan vara ideologiskt driven och det som är ideologiskt drivet 

är inte äkta vetenskap. Detta sammanstrålar med den positivistiska världsbilden där vetenskap står över 

trosuppfattningar och dogmatik. Även Hansson menar att medicin “måste spola bort önsketänkandet”. I 

svarande artikeln ”VoF ägnar sig åt tro och desinformation” håller Flatters med om detta argument kring 

vetenskap men att VoF inte håller sig till detta då de är ideologiskt drivna, som tidigare nämns. I två av 

artiklarna från VoF består delar av texternas tes att visa på att föreningen står upp för vetenskapen och 

dess metod. Detta visas på i båda artiklarna som är publicerade i LT. “Organisationen försvarar 

vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete”, enligt Hansson. Som beskrivits tidigare i denna studie är 

detta ett mål av den internationella skeptikerrörelsen.  

 

I ”Antroposofisk medicin bör ej införlivas i läkemedelslagen” visar VoF också argument för denna sak 

genom att antyda att de står upp för och förespråkar den vetenskapliga metoden ”genom 

placebokontrollerade, dubbelblindade studier”. Detta är det krav som VoF uppsätter för att behandlingar 

ska få klassificeras som vetenskapliga och därmed pålitliga, vilket är något de argumenterar för att 

antroposofisk medicin inte har lyckats uppnå. ”De enda krav vi för fram är att en behandling ska ha 

bevisats fungera i oberoende försök och att dessa försök dessutom har kunnat upprepas med konsekventa 

och förutsägbara resultat. För att få en behandling accepterad är det alltid upp till förespråkarna att visa 

att den uppfyller kraven. Detta är något som Vidarkliniken antingen har misslyckats med eller inte ens har 
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försökt göra vad gäller sina antroposofiska behandlingar”, argumenterar Böckman i ”Vetenskap är en 

metod – inte en ideologi”. Fyra av de sju artiklarnas teser grundas delvis på argumentet att antroposofisk 

medicin ska respekteras om det når upp till dessa vetenskapliga krav men att dessa vetenskapliga krav inte 

har uppnåtts. “Om det funkar eller inte tar man reda på genom kliniska studier”, argumenterar Hansson. I 

samtliga av VoF:s artiklar förs fram argument som anspelar på att antroposofisk medicin inte är 

vetenskapligt då verksamheten inte når upp till kraven som är uppsatta genom dessa vetenskapliga 

metoder. Hansson för vidare fram “Vissa menar att det inte går att undersöka antroposofisk medicin, men 

visst går det att undersöka. Det är bara dom inte är så intresserade av att göra det på det sättet som behövs. 

Alltså göra en prövning där det verkligen kommer visa sig om medicinen inte fungerar. Det är det som är 

hela upplägget i en klinisk prövning.” Vissa argument kring antroposofisk medicins vetenskaplighet, 

främst de i ”Trollkonster på litteraturlistan – inte bara på Hogwarts”, framställer det som att det har lika 

liten chans att klassificeras som vetenskapligt som trollkonster. ”Resultaten från högkvalitativa studier 

visar nämligen just det som man kan förvänta sig: homeopati fungerar inte bättre än sockerpiller, helt 

enkelt därför att det inte är något annat än sockerpiller. Homeopati är liksom mycket annan 

alternativmedicin ren och skär magi. Alltså sådant som hör hemma på Hogwarts skola för häxkonster och 

trolldom. Så enkelt är det.” Här visas en viss arrogans mot behandlingar som inte passar in i vetenskapens 

konsensus sedan dess expansionistiska ursprung ses som osekulärt och orealistiskt. Detta visar tydligt att 

VoF präglas av sekularism och modernism med en motsättning till religiositet i det moderna samhället, 

som Bangstad beskriver det. Författaren Jonas Wieszkos argumenterar för att ge kredibilitet till 

homeopatiska behandlingar innebär en underminering av den vetenskapliga processen sedan 

behandlingarna inte är vetenskapliga och grundar sig på metafysiska idéer. Att antroposofisk medicin 

underminerar vetenskapens kredibilitet är ett genomgående tema i många av VoFs artiklar och ett 

argument färgat av restriktionism.  

 

I samtliga teser från VoF kring antroposofisk medicin visas en oro för en underminering av vetenskap om 

antroposofisk medicin blir en vedertagen del av samhället och skolmedicinen. Puutstinen drar som nämnts 

slutsatsen att antroposofisk medicin inte är farligt även om han instämmer i VoFs skepticism i att förlita 

sig på en vård som grundas på nyandliga principer. I ”när antroposofer utvärderar antroposofer” uttrycks 

detta genom en rapport om antroposofi som utvärderades av andra antroposofer och därmed underminerar 

vetenskapens giltighet. I ”Antroposofisk medicin bör ej införlivas i läkemedelslagen” argumenterar VoF 

för att ”experter, partipolitiska debattörer och ledarredaktioner har uttryckt kritik och varnat för att 

förslaget riskerar att ge overksamma alternativmedicinska preparat en gräddfil. Även Läkarförbundet har 

varnat för att en urholkning av läkemedelsbegreppet är en patientsäkerhetsrisk.” VoFs visar skepticism 

till antroposofiska läkemedel på den vanliga marknaden på grund av undermineringen av vetenskap som 
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VoF menar att det kan orsaka. VoF vill värna den tydliga gränsdragningen kring vetenskapens slut och 

det transcendentas början som de restriktionistiska skolornas fastlade enligt Jonsson. Utdraget visar också 

på att VoF vill visa fram att andra aktiva samhällsaktörer delar föreningens oro. I ”Antroposofisk medicin 

bör ej införlivas i läkemedelslagen” för VoF även fram att EU domstolen följer samma linje.   

En del författare till de sju artiklar som har analyserat från denna sida av debatten för att antroposofisk 

medicin inte ska nås tillgång till om inte bevis för att behandlingarna är vetenskapliga fortsatt kan föras 

fram. I ”Trollkonster på litteraturlistan – inte bara på Hogwarts” argumenterar Wieszkos för att god 

omvårdnad inte behöver innebära tillgång till ”låtsasmediciner”. I ”Antroposofisk medicin bör ej 

införlivas i läkemedelslagen” klargörs det att VoFs position består i att antroposofiska läkemedel inte ska 

tillåtas säljas om de påstår hjälpa mot en sjukdom som det inte faktiskt finns säkerställds bevis att de 

hjälper mot. Detta för att undvika att människor vilseleds. Att företrädarna för antroposofisk medicin är 

avantgarde för vetenskapen är inget som VoF skriver under på. Hansson menar att antroposofiska rörelsen 

är allt annat än progressiv, snarare gammalmodigt. “Hela det auktoritetburna sättet att resonera ser jag 

som farligt. Det är en starkare form av konservatism egentligen.” Gällande homeopati argumenterar 

Hansson att “det finns ingen som helst anledning att hålla på med det. Sedan 1830-talet har man vetat att 

det är helt orimligt. Att ta upp den på 1920-talet som Steiner gjorde var kanske inte så klokt. Fortsätta 

med sådana preparat har inte blivit klokare längs vägen”.  

 

Skepticismen från VoF rör också att antroposofisk medicin inte ska få en särställning till annan medicin. 

I texten ”Ingen särbehandling av antroposofi” svarar Böckman på Flatters artikel i LT.se och för 

argumentet att antroposofisk medicin inte ska legitimeras som vetenskapligt endast för att det har använts 

länge och för att många preparat inte är farliga. Vidare för Backman argumentationen att det inte betyder 

något alls och att det som krävs, i linje med vetenskapliga standarder, är att antroposofisk medicin 

”fungerar i objektiva, dubbelblindade randomiserade studier. Precis så som man kräver av alla andra”. 

VoF motsätter sig i och med detta att antroposofisk medicin ska kunna få utvärderas individuellt som vissa 

inom AR argumenterar för.  

 

Böckman argumenterar i ”Antroposofisk ”medicin” måste testas” för att vi människor är subjektiva och 

opålitliga och att det är därför de vanliga vetenskapliga kriterierna är det enda acceptabla. ”Det är därför 

som endast objektiva, dubbelblindade studier är acceptabla som kriterium för vad som fungerar eller inte. 

Allt annat är att spela hasard med människors liv och hälsa.” Frånvarandet av dessa utvärderingar kan 

sätta människors liv på spel, anser Böckman. Detta argument tjänar som ett försök att legitimera varför 

relativistiska perspektiv på medicin inte anses rimliga och varför vetenskaplig metod måste stå över 

trossystem, i linje med restriktionism. I samma artikel svarar Böckman på påståendet från Flatters om att 
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VoF ägnar sig åt tro och ideologi eftersom Flatters anser att VoF för en agenda och tror istället för att 

rättar sig efter de vetenskapliga bevis som förs fram. Böckman svarar ”Det är ironiskt och tragiskt att bli 

beskylld för att ”tro” av någon som bygger sin världsbild på blind övertygelse hellre än fakta.” och 

refererar i Flatters hängivelse till antroposofi. Vidare för Böckman argumentet att det är lätt tro att något 

fungerar för att det verkar så men att det måste genomgå dubbelblindade randomiserade studier för att 

bekräftas. Här syftar Böckman till Flatters tro på behandlingarna som bortser från vad de randomiserade 

studierna visar. Om Flatters faktiskt bortser från svaren från dessa kliniska studier är svårt att bedöma i 

denna studie. Dock visar Granstedt som nämnt på mer relativistiska argument med att dessa studier inte 

är anpassningsbara för antroposofisk medicin. Samtidigt argumenterar Böckman för att VoF inte är 

bunden till en tro, dock utan att stödja detta med vidare argument. 

 

      

Waldorfpedagogik - Artiklar från Föreningen Vetenskap & Folkbildning 
      

Utifrån de fyra analyserade artiklarnas teser kan det utläsas fyra övergripande argument av kritik mot 

waldorfpedagogik. Dessa fyra övergripande argumenten rör att waldorfpedagogik inte vill förhålla sig till 

uppsatta regler och krav (främst från offentlig verksamhet som kommun, stat osv), att waldorfskolor 

särbehandlas illegitimt, att waldorfpedagogiken medvetet undanhåller statistik och kunskap samt att 

waldorfpedagogiken är ovetenskaplig. Dessa argument flyter inte sällan in i varandra. I ”Behöriga lärare 

i Stockholms Waldorfskolor” för författaren Mattias Westermark fram statistik om waldorfskolor i 

Stockholm och listar att flera inte fört fram skolans resultat från nationella prov för att se elevernas 

kunskapsnivåer. Westermark ville visa på en ovilja från waldorfskolorna att dela med sig av resultat och 

för vidare argumentationen. Westermarks anledning till det stora bortfallet är att eleverna antingen känner 

att det går dåligt och därför skolkar från proven eller att skolorna väljer att inte rapportera de sämsta 

resultaten för att de inte ska smutsa ner statistiken. Detta faller in i linje med kritiken mot waldorfskolornas 

påstådda hemlighetsmakeri.  

 

Hansson menar att “antroposofin är en pseudovetenskaplig sekt helt enkelt” samt att “det är en esoterisk 

rörelse då antroposofin anser att det finns en djupare sanning som inte alla människor ska få ta del av, som 

yttrat sig genom hemlighetsmakeri” samt att “barnen lever i en helt annan värld genom viss pedagogisk 

kommunikation. Fast detaljerade regler kring vad man får och inte får lära sig i olika åldrar är inte rätt väg 

att gå. Waldorfpedagogiken bygger idéer av Rudolf Steiner som förefaller otrovärdigt.” Detta går i linje 

med det Wilson ansåg, att waldorfpedagogiken är ovetenskaplig genom sin grund i Steiner som trodde sig 

ha fått lärorna som uppenbarelser. Som tidigare nämns för Frisk fram att det finns en mängd kritik mot 

waldorfskolor för sekterism. Men som också nämnts menar Frisk dock statistik som visar på att 
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waldorfelever sällan blir antroposofer vid vuxen ålder. Även extra toleranta attityder mot avvikande 

samhällsgrupper än andra elever i samma årskurs samt extra tydliga med att inte associera sig med 

kriminella, nazister och rasister visar Dahlin fram som karaktärsdrag hos waldorfelever vilket, i viss mån, 

motbevisar sekterism.  

 

Westermark är också kritisk mot att få behöriga lärare existerar på waldorfskolorna. ”Waldorfskolorna 

hade en anmärkningsvärt låg lärartäthet – snittet för waldorfskolorna var 53% – lägre än den sämsta bland 

övriga skolor i kontrollgruppen. Allra lägst låg Djurgårdens Waldorfskola med endast 35% behöriga lärare 

vilket får anses nästintill absurt!” Detta kan tolkas som att Westermark anser att waldorfskolor inte håller 

sina förpliktelser om att sträva efter att ha så många behöriga lärare som möjligt. I ”Waldorfskolor och 

lagändring” för författaren Josefin Hallgren fram argumentet att nya kraven på standardiseringar i skolan 

är en jämlikhetssträvan samt att politiker är eniga med oss kring detta. Det kan observeras att 

standardiseringar möjligen är svårförenligt med det frihetsideal Taylor presenterar med tanke på dagens 

rådande postsekulära samhälle med religiös pluralism. Hallgren beskriver att waldorfskolor har fått 

undantag från lagen utan att kunna klargöra varför dessa undantag ska ges ut. Detta stärks med argumentet 

att lärare på waldorfskolor exempelvis inte behöver samma lärarlegitimation som lärare på andra skolor, 

då skolorna sedan tidigare har blivit klassificerade som ”skolor med speciell pedagogisk inriktning”. Detta 

är ett argument för att waldorfskolor påstås särbehandlas positivt då de slipper undan från regler för att nå 

denna jämlikhetssträvan.  

 

Vidare styrker Hallgren argumentet med att waldorfskolor inte vill ha legitimerade lärare och att detta kan 

leda till en bristande kvalitetssäkring för skolan. Dock förs inget argument fram kring varför waldorfskolor 

inte skulle vilja ha legitimerade lärare. Hallgren för fram att nya krav även har satts upp i undervisningen 

genom skollagen där det står att ”skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” som Hallgren påstår att waldorfskolor inte når upp till. Detta kan kopplas till faktumet att VoF 

inte anser att waldorfskolor lever upp till restriktionismens krav på vetenskaplighet samt att 

waldorfpedagogiken inte anses stå upp för sekularism som VoF ser som en del av den moderna 

vetenskapen. Även Hansson menar att waldorfpedagogiken måste vila på vetenskap. “Jag har problem 

med att waldorfpedagogiken, som nästan alla aspekter av antroposofin, inte underkastar sig en 

vetenskaplig prövning. Frågan hur man bäst undervisar, får bäst resultat, är något som man ska forska om 

och man måste vara beredd att rätta sig efter forskningsresultaten. Jag ser waldorfpedagogiken som en 

pedagogisk återvändsgränd. Pedagogiken utvecklas, pedagogiken kan inte vara likadan som decennier 

sen”. AR är inte eniga i denna bild av waldorfpedagogik som omodernt.  
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Att waldorfpedagogiken är ovetenskaplig är något som förs fram i teserna från två av tre artiklar som har 

analyserats. Även i den tredje artikeln ”Behöriga lärare i Stockholms Waldorfskolor” förs det fram 

argument som antyder på detta genom att hävda att elever har fått dåliga resultat på nationella prov. I 

artikeln ”Nystart för Waldorf, men varför?” för redaktionen argumentationen att den nedlagda 

waldorflärarutbildningen var ovetenskaplig. Detta stöds vidare med argumenten att kurslitteraturen på 

undervisningen många gånger inte höll upp till en vetenskaplig standard. Exempel ges dock inte. I 

”Waldorfskolor och lagändring” argumenterar Hallgren för att waldorfskolors utseende utåt verkar 

vetenskapligt men att det ovetenskapliga ligger kvar under ytan. Här argumenterar Hallgren för att 

waldorfpedagogiken även är omodern sedan den hemligt påstås hålla kvar vid det förgångna. Hallgren för 

också argumentationen att ”Waldorfskolorna bygger sin pedagogik på antroposofin och är de enda 

skolorna i Sverige med egen kursplan godkänd av Skolverket. Skolorna har bland annat kritiserats för att 

sakna vetenskapligt stöd.” Hur denna kritik ser ut redogörs inte för. Argumentationen grundar sig i 

waldorfpedagogikens antroposofiska rötter då Hallgren deklarerade ”att waldorfpedagogiken är godkänd 

av Skolverket samtidigt som den bygger på antroposofiska idéer är lite motstridigt”. Sekularismen i VoFs 

skeptiska utgångspunkt syns då de anser att nyandliga utgångspunkter inte samtidigt kan vara förenligt 

med skolverkets sekulära krav. Hansson verkar dela detta genom att mena “Waldorfpedagogiken bygger 

idéer av Rudolf Steiner som förefaller otrovärdigt”. 

 

 

Waldorfpedagogik - Artiklar från Antroposofiska rörelsen 
      

Samtliga fyra artiklar från den antroposofiska rörelsen om waldorfskolor och waldorfpedagogik för den 

övergripande argumentationen om att waldorfpedagogiken fostrar elever exceptionellt genom att förse 

dem med en större tolerans och/eller att elevers individuella behov blir sedda. Detta är därmed en del av 

tesen i samtliga artiklar och i två förs argumentationen att waldorfskolor ser till elevernas behov i högre 

grad än i andra skolor. Detta övergripande argument stöds bland annat av argument som grundar sig på 

forskningsstudier. I ”Forskning om waldorf” för det exempelvis fram att eleverna känner sig mer 

intresserade och entusiastiska, att de kände sig mer uppmuntrade och att de upplevde sig ha ovanligt goda 

relationer till lärarna. I ”Hur bra är waldorfskolan?” citerar författaren Göran Fant en tysk forskare som 

menar att waldorfeleverna ”har en aptit på att lära sig som är alldeles otrolig”. Artikeln listar också en rad 

argument på att waldorfskolor fostrar elever bättre via samma forskningsstudie av Bo Dahlin som denna 

studie tar upp där det framkom att exempelvis ”Waldorfeleverna kände ett större ansvar för sociala och 

moraliska frågor. Waldorfeleverna var mer benägna att referera till kärlek, medmänsklighet och 

civilkurage när det gällde att föreslå lösningar på sociala problem. Waldorfeleverna tog i större omfattning 

avstånd från nazistiska och rasistiska ideologier. Waldorfeleverna upplevde i större utsträckning att deras 
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lärare lade vikt vid människovärde, jämställdhet och miljö/ekologi i undervisningen. Hur pedagogiken 

skapar denna positiva utveckling hos eleverna redogörs dock inte för här.  

 

I artikeln ”Skola till vad?” argumenterar Fant att waldorfpedagogiken inte endast tjänar till att lära ut 

kunskaper utan ska ha som uppgift att lära eleven för livet och känna sig trygg i sin tillvaro. Detta stämmer 

väl in på de mer holistiska perspektiv som Hanegraaff och Heelas menar att nyandliga rörelser idealiserar. 

Forskningsresultaten går också i viss mån emot VoFs reskriktiviska argument som om att waldorfskolan 

är uppvisar dåliga resultat och att pedagogiken är ovetenskaplig. Granstedt argumenterar mer relativistiskt 

och menar “all pedagogik innebär att man inte endast kan förlita sig på en logisk positivism som 

kunskapsmodell. Mycket går inte att enkelt fysiskt mäta i pedagogiken”. “All pedagogik utgår från ett 

hermeneutiskt eller fenomenologiskt perspektiv”. Här ges åter argument mot restriktionism genom att 

syfta på vetenskapliga doktriner inte står över modern forskning och att modern forskning tar en mer 

relativistisk/postmodern utgångspunkt.  

 

I två artiklar innehåller artiklarnas tes argument om att statens regelverk inte bör betunga waldorfskolorna 

då regelverken endast bryr sig om ytliga kunskaper, nödlösningar, datorisering och skenproblemet om 

ojämlikhet i skolorna och inte en pedagogik som ser till barnens utveckling. Kritik kan dock riktas mot 

att waldorfskolor faktiskt intar en omodern inställning genom motsättning till digitala lösningar. Som 

nämnts betonar VoF vikten av jämlikhetssträvan i skolvärlden. AR:s motsättning till jämlikhetssträvanden 

på skolområdet visas också tydligt. Som visats i studien är detta i linje med waldorfskolornas historia, där 

de kämpade för finansiellt stöd och samtidigt få vara fristående. “Waldorfpedagogiken är nog inte bra för 

alla, för dem de passar ska det finnas. Men ska inte vara något generellt som påtvingas”, samt “viktigt att 

olika idéer får komma fram”, menar Granstedt. Denna motsättning till jämlikhetssträvan står i viss konflikt 

med studiens teoretiska utgångspunkt där Frisk tillskriver nyandliga rörelser med ett jämlikhetsideal. I 

frågan om fristående skolor är det möjligt att det radikala stärkande av individens egenmakt väger tyngre 

än jämlikhetsidealet även om jämlikhet säkerligen har stor betydelse för den antroposofiska rörelsen i 

allmänhet.  

 

Fant riktar även kritik mot att skolor idag tveklöst behöver vara ekonomiskt lönsamma med uttrycket ””Är 

du lönsam lille vän?” som man ironiskt kan karaktärisera den positionen i den 

politiska/samhällsekonomiska debatten”. Fant instämmer i att skolan ska förmedla kunskaper och 

färdigheter men att pedagogiken har ett uppfostringssyfte att ”hjälpa barn och unga människor till förmåga 

att orientera sig i världen, att finna ett meningsfullt sätt att förhålla sig till den verklighet som omger dem 

och att utveckla fria, ansvarstagande människor”. Grunden till denna kritik mot reduktionism återfinns i 
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tesen till tre av dessa artiklar. De driver argumentet att skolan är för byråkratiserat snäv och att dessa 

statliga ingrepp är negativa. ”Forskning om waldorf” visar inte på en annan position utan tar endast inte 

upp aspekten. Dessa övergripande argument om statens ingrepp som negativa visas exempelvis fram i 

”Hur bra är waldorfskolan?” där Fant argumenterar ”vad gäller de pedagogiska alternativ som finns att 

välja mellan har man, inte minst genom statliga ingrepp, tvingat in alla skolor i stort sett i samma regelverk 

och nästan alla använder samma kursplaner”. I ”Skola till vad?” argumenterar Fant att dagens debatt om 

skolan har ett för stort fokus på mätbara kunskapsresultat, det vill säga i motsatsen till VoF som 

argumenterar för att problematiken ligger i dessa mätbara kunskapsresultat inte följs. VoF ser som nämns 

vetenskapliga resultat som en legitimering för god pedagogisk verksamhet. Fant argumenterar i ”Skola 

till vad?” för att ”Det är uppenbart att de käcka förslag och kullerbyttor som kännetecknat svensk 

skolpolitik inte resulterat i några påtagliga framgångar. Tvärtom har skolan snarare försämrats, 

byråkratiserats och blivit mindre effektiv.” 

      

Delar av två teser för argumentet att mer expansionistiska samt icke vetenskapligt grundade inslag ska 

tillåtas, något som går emot VoFs hängivelse till att pedagogiken ska grundas på vetenskapliga bevis. I 

”Den gode läraren – exemplet Waldorf” argumenteras det av Fant för att se pedagogik inte som forskning, 

utan som ett konstverk, med hänvisning till Steiner. Fant argumenterar för att ”Naturligtvis kan man 

studera pedagogikens resultat med vetenskaplig metod – mer därom senare – men verksamheten som 

sådan är av konstnärlig natur.” Här för Fant fram argumentet att varje lektion bör ses som ett mer eller 

mindre lyckat konstverk. Argumentationen i ”Skola till vad?” landar blanda annat i annan att låta eleverna 

känna av den religiösa verkligheten från barndomen. Fant instämmer i att det är olämpligt att företräda en 

bestämd konfession i undervisningen men att fakta om olika religioner på ett objektivt vis är otillräckligt. 

Här argumenterar Fant för att det är ”en av livets viktigaste realiteter” att förstå ”den religiösa 

livshållningen, upplevelsen av mening och av översinnliga krafters verklighet”. Fant styrker argumentet 

med att ”det är en allvarlig inskränkning just i friheten om man inte redan under barndomen får en 

förståelse för den religiösa upplevelsen”.  

 

Dessa argument visar att AR argumenterar med mer esoteriska/nyandliga inslag för waldorfpedagogik än 

för antroposofisk medicin. I vilken grad rörelsen ser waldorfpedagogiken som expansionistisk eller stärkt 

av osekulära inslag utan vetenskaplig legitimering är svårt att avgöra, men sedan antroposofi beskrivs som 

en kunskapsväg av de inom rörelsen är det troligt att dessa tankar uppfattas som andevetenskap och är ett 

uttryck för expansionism. Detta icke sekulära uttryck går emot VoFs restriktionistiska gränsdragning för 

vad som klassas som vetenskap.  
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SLUTDISKUSSION 

 

Både sidor av debatten är färgade av känsloladdade dispositioner. VoF visar kanske mest uttryck för detta 

i artikeln “Trollkonster på litteraturlistan – inte bara på Hogwarts”. Dock skriven av en individ i 

föreningen och inte redaktionen. Bägge sidor använder mestadels, vad de anser är, vetenskapligt grundade 

resonemang och argument i debatten. Några enstaka argument från den antroposofiska rörelsen, med basis 

i waldorfpedagogiken argumenterar utifrån vad kan definieras som antroposofisk tro, utifrån den 

definition Frisk ger. Dessa argument skulle dock anses vara andevetenskap enligt antroposofiska rörelsen 

själva. Det kan också sägas att antroposofiska rörelsen intar den mer postsekulära positionen i debatten. 

Exempel på detta är kritik mot sekulariseringsparadigmet och att religion inte är ett arv från en svunnen 

tid såsom beskrivet av Bangstad. Som tidigare beskrivits har även den antroposofiska rörelsen mer av ett 

relativistiskt förhållningssätt. I kontrast till detta besitter Föreningen Vetenskap och Folkbildning mer av 

ett modernistiskt synsätt. Denna debatt utspelar sig på en postsekulär arena som sätter spelets regler. 

Debatten sker i en tid av "fake news", post-sannings anklagelser och relativism men också i en tid av 

religiös pluralism, individuell tro samt i en tid där sekulariseringsparadigmet är i försvarsläge via 

sekularismens försvarare.  

 

I debatten görs det tydligt av båda sidor av debatten varför modern forskning anses behöva försvaras, dock 

med fundamentalt olika legitimeringar. Denna debatt blir ett exempel på nutidens konflikt mellan 

restriktionism kontra expansionism. Detta görs tydligt då VoF tillhör den internationella skeptikerrörelsen 

som i sig arbetar för att upprätthålla arvet från upplysningen men mer precist bevara de restriktionistiska 

skolornas tydliga gränsdragning mellan vetenskap och det transcendenta. Detta för att säkerställa att all 

forskningsframsteg som görs är pålitliga, genom exempelvis kliniska studier eller att alla skolor uppvisar 

en vetenskaplig standard i sin pedagogik. Dagens antroposofiska rörelsens anknytning till expansionism 

är också framträdande om dock mer komplex. Med ett arv hos Steiner i expansionism lever dessa tankar 

kvar och uttrycks till viss del som argument för antroposofisk verksamhet. En mer esoterisk 

argumentationsföring som inte grundas på expansionism eller konventionell vetenskap är sällsynt i 

argumentationsföring i media mot dess motståndare där mer vetenskapsbundna argument förs fram med 

stöd i fakta. Expansionismen innefattar inte sällan helhetsperspektiv som kan relateras till holism och en 

självbild som progressiva pionjärer av vetenskap. Här ses traditionell vetenskaplig konsensus i kontrast 

ses som omodern, fyrkantig, materialistisk och blind för sin egna agenda/dogmatik. Härav ser sig båda 

sidor av debatten som moderna forskningens beskyddare och som en aktör som stöttar konstruktiv 

vetenskaplig progression.  
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Vilken sida som dock står för äkta vetenskaplig progression i denna konstruerade binära uppsättning är 

dock svårt att säga. Mina ståndpunkter faller i hålrummet mellan dessa positioneringar. Att betona större 

fokus på helhetsperspektiv och social hållbarhet är något som behövs mer inom både vården och 

pedagogiken i min mening. Här förser antroposofisk inspirerade tankar oss med alternativ värda att 

studera. Jag instämmer i antroposofiska rörelsens kritik om att det finns en viss blindhet mot egen diskurs 

och agenda bland skeptiker samt att tankesättet är i viss mån fyrkantigt och inte lika progressivt som det 

alltid vill verka. Samtidigt ser jag nytta i viss positivism.  

 

Personligen anser jag det vara korrekt att vetenskapens gränser bör upprätthållas då dagens pluralistiska 

frihet i vissa fall innebär en del risker, främst inom medicin. Jag anser det också viktigt att vi vet relativt 

tydligt vad vi definierar som säkerställd vetenskap och inte. Antroposofisk medicin bör ej, i min mening, 

likställas med annan medicin om det fortsatt inte passerar kliniska studier, men det behöver inte vara en 

anledning till att arbeta för att alternativet helt ska försvinna för de som vill ha det. Jag är kritisk till att 

praktiker ska behöva detaljstyras med förbud i pedagogisk verksamhet inte minst. Förbud löser sällan 

roten till konflikt. I vilken grad läkemedelsindustrin påverkar vetenskapens konsensus har jag inte en 

grund för att svara på. Men det är relevant fakta för rådande skolmedicinens kredibilitet. Jag instämmer 

med Habermas som beskriven av Bangstad. Jag motsätter mig religiöst inflytande som grund för 

lagstiftning då det behöver stärkas av vetenskapliga bevis och förnuft. Samtidigt måste alla 

livsåskådningar ha möjligheten att komma till tals sedan religionsfrihet är möjligen viktigare än någonsin.  

 

Hur dessa debatter med visst gehör i media kom att influera beslutsfattandet kring nedläggningen av 

waldorflärarutbildningen samt Vidarkliniken är ännu osagt i vetenskaplig konsensus. Att utföra en studie 

som påbyggnad på dessa debatter med kontakt mellan det offentliga beslutsfattandet och politiken skulle 

ge en bredare förståelse för graden av verkliga effekter som dessa debatter har. Det vore även givande 

med vidare forskning kring skeptikerrörelsen som politisk aktör och fenomen i Sverige med dess 

potentiella förekomst i andra organisationer som Humanisterna och FRI.  ’ 

 

Slutsats 

 

Arbetet med uppsatsen mötte sina utmaningar, inte minst i avgränsningen av källmaterialet. Det var en 

utmaning att välja ett studiebart material som både upplevs representativt för båda sidors positioner och 

tillräckligt litet för att det skulle vara hanterbart. Det var också en utmaning i att försöka sammanföra 

debatten kring waldorfpedagogik med den om antroposofisk medicin.  
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Avslutningsvis presenteras nedan en konkretiserad sammanfattning över svaren på frågeställningarna som 

uppsatsen gav sig ut för att besvara. Dessa presenteras en efter en i punktform. 

      

Hur ser debatten ut mellan ”Föreningen för Vetenskap och Folkbildning” och den antroposofiska 

rörelsen om vetenskap och antroposofisk medicin? Båda sidor av debatten menar att de har vetenskapen 

på sin sida av debatten och använder argument som speglar detta, även om båda sidorna har olika 

uppfattning för vetenskapens gränser och definition. Föreningen Vetenskap och Folkbildning menar att 

deras position räddar liv genom att inte tillåta människor att lagligt bli lurade in på preparat som inte 

fungerar medan antroposofiska rörelsen menar att de står för ett frihetligt alternativ med ett 

helhetsperspektiv som skolmedicinen saknar och som människor efterfrågar. Antroposofiska rörelsen 

menar att Föreningen Vetenskap och Folkbildning sprider desinformation samt är för kontrollerande och 

reduktionistiska i sin syn på vetenskap. VoF menar dock att antroposofisk medicin inte har nått upp till 

de vetenskapliga kraven som ställs på all medicin och bör därav inte få stöd då det kan underminera 

vetenskapens kredibilitet. 

      

Hur ser debatten ut mellan ”Föreningen för Vetenskap och Folkbildning” och den antroposofiska 

rörelsen kring frågan om vetenskap och antroposofiska inslag i waldorfpedagogiken? Antroposofiska 

rörelsen anser att waldorfpedagogiken fostrar elever exceptionellt genom att förse dem med en större 

empati samt att elevers individuella behov blir sedda. De argumenterar också för att det finns 

vetenskapliga bevis för detta. Utöver detta menar denna sida av debatten att offentligheten har blivit för 

detaljstyrande i skolverksamhet och att denna inte förser elever med hopp. Föreningen Vetenskap och 

Folkbildning argumenterar dock för att waldorfpedagogiken inte alls är vetenskaplig och att de 

särbehandlas icke legitimt av staten genom att anses lika legitima som andra skolor. VoF riktar också 

kritik mot att waldorfpedagogik inte vill förhålla sig till uppsatta regler och krav samt att pedagogiken 

medvetet undanhåller statistik och kunskap. 

 

Vilka olika argument används främst av respektive sida i debatten?  

Både sidor av debatten framför många olika argument, se ovanstående undersökning för en mer 

överskådlig bild. De mest förekommande argumenten från Föreningen Vetenskap och Folkbildning kring 

waldorfpedagogik rör att det inte är vetenskaplig och att waldorfskolor undanhåller information från 

staten. Kring antroposofisk medicin framhåller föreningen främst argument kring att antroposofisk 

medicin inte har levt upp till de vetenskapliga standarder som ställs på all medicin för att den ska anses 

vetenskapligt legitim. De argumenterar också för att valfriheten att kunna välja antroposofisk medicin är 



50 

 

farlig och tjänar till att underminera vetenskapen i längden, svar lika den kritik Finer fann allmänt i media 

mot antroposofisk medicin. Den antroposofiska rörelsen för främst argumenten att waldorfpedagogik har 

uppvisat goda vetenskapliga resultat samt att statens detaljstyrning av skolor är olycklig. Gällande 

antroposofisk medicin argumenterar antroposofiska rörelsen i linje med det Finer fann, om att det är ett 

alternativ som många människor i samhället begär och innebär en helhetssyn som är mer än att testa 

läkemedelseffekter. Men även att praktiken och medicinen är verksam. 

      

Vilka slutsatser kan dras från argumentationen från varsin sida med utgångspunkt i studiens övergripande 

teori om expansionism kontra restriktionism samt postsekulär teori? Föreningen Vetenskap och 

Folkbildning visar tydliga tecken på att de argumenterar för restriktionism och ett försvarande av 

sekulariseringsparadigmet så som det kom att definieras av aktörer för sekularism. Detta innebär att 

föreningen, med tydliga kopplingar till den internationella skeptikerrörelsen, ser det som sin uppgift att 

försvara den vetenskapliga gränsdragning som sattes upp av restriktionistiska skolorna till följd av 

modernismens genombrott. Den antroposofisk rörelsen står expansionism i en form eller en annan där de 

ser sig som pionjärer för modern vetenskap som är mer holistisk och mindre fyrkantig än den 

restriktionismen försvarar. Antroposofi kan klassificeras som en religion enligt religionsvetenskapliga 

studier men antroposofiska rörelsen ser det som en kunskapsväg som kan tillföra till vetenskap, medan 

VoF inte ser antroposofi som i grunden vetenskapligt och att det istället tjänar till att underminera modern 

vetenskap och dess etablerade gränsdragningar. Att denna debatt förekommer just idag är en konsekvens 

av samtidens postsekulära faktum med individualiserad tro, religiös pluralism och nyfunnen respekt för 

att lyssna in icke-sekulära rösters perspektiv. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta lite kort om din bakgrund och vad som ledde dig till att engagera dig i frågor om 

antroposofisk medicin och waldorfskolor?  

 

2. Hur skulle du förklara din förening VoF och vad ni står för värderingar rent allmänt? // Hur skulle 

du förklara den antroposofi-vänliga rörelsen och de värderingar som rörelsen står för rent allmänt? 

 

3. Hur skulle du förklara vilka värderingar som VoF/den antroposofi-vänliga rörelse står för?  

 

4. Vad är din syn på waldorfpedagogikens samband till vetenskap respektive antroposofi? 

 

5. Vad är din syn på antroposofisk medicin och dess samband till vetenskap respektive dess samband 

till antroposofiska idéer av Rudolf Steiner? 

 

6. Vad tycker du är negativt respektive positivt med waldorfskolor och antroposofisk medicins 

förekomst som en aktör samhället?  

 

7. Vad är dina starkaste argument för att waldorfpedagogik och antroposofisk medicin (inte) ska få 

ha en inverkan i samhället?  

 

8. Vad är din uppfattning om hur VoF/den antroposofi-vänliga rörelsen ser på denna debatt? och 

vilka argument tror du att de använder?  

 

9. Varför tror du den här frågan, om antroposofi i det offentliga, har blivit stor i media just idag? 

 

10. Vad önskar du, respektive tror du sker i framtiden gällande situationen för antroposofisk medicin 

och waldorfpedagogik/waldorfskolor?  

 

11. Är det något som hade kunnat övertyga dig till att ändra position i frågan tror du? 

 

12. Tror du många i din sida av debatten skulle hålla med dig om åsikterna du för fram gällande allt 

detta? Och om inte, vad skulle de inte hålla med om? 

 


