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 ONSDAGAR I KULTURHUSET 
– INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGAR 

SYFTE Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade av stimulerande 
föreläsningar och möten. Verksamheterna i Järna med omnejd får här 
möjlighet att på ett enkelt sätt möta medarbetarnas ständiga behov av 
fortbildning, nya kunskaper och inspiration. 

ANORDNARE Järna Akademi i samarbete med Stiftelsen Spira och Kulturhuset i 
Ytterjärna  

TRÄFFAR 30 januari 2019, 8.45 – 11.45 
Jonna Bormemark: Livsdränering och räknemani – Historien om 
mätbarhetssamhället  
Kan renässansfilosofer hjälpa oss att förstå dagens våg av utbrändhet? 
Det kan de, menar Jonna Bornemark i sin senaste bok: Det omätbaras 
renässans�, en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Vi lever i 
en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att 
lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När allt går ut på att 
räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt 
och alla blir bara siffror i statistiken och det finns inget utrymme för 
omdöme eller eftertanke.  
 
13 mars 2019, 8.45 – 11.45 
Jakob Carlander: Vad är en rättshaverist? 
Ett rättshaverists beteende kan yttra sig på många olika sätt. Det 
handlar om människor som inte kan lösa situationer med 
reflekterande och mental bearbetning, utan i stället löser dem genom 
juridiska processer och krav på rättvisa. Hur ska personal och chefer 
kunna bemöta sådana beteenden? Jakob Carlander, psykoterapeut, 
handledare, föreläsare och författare, ger oss redskap i sin föreläsning 
samt introducerar oss för det vi behöver veta hur ett juridiskt och 
etiskt perspektiv. 
 
8 maj 2019, 8.45 – 11.45 
Malin Ovesson: Att leva med tvångssyndrom 
Med humor och allvar förmedlar Malin Ovesson hur det är att leva med 
tvångssyndrom. Vi får bland annat inblick i hennes skrämmande och 
orofyllda tankar, som ofta handlar om att skada eller till och med 
(råka) döda någon. Vi får även ta del av några av de tvångshandlingar 
som hon ägnat sig åt. Det blir en personlig och inlevelserik föreläsning. 
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11 september 2019, 8.45 – 11.45 
Barbro Lewin: För din skull, för min skull eller för skams skull? Om 
LSS och bemötande 
Barbro Lewin är forskare i funktionsnedsättningar, vid Uppsala 
universitet. Hon föreläser om innehållet i sin bok: För din skull, för min 
skull eller för skams skull? Om LSS och bemötande.  Barbro föreläser 
om LSS-värdegrund och hur man ska tänka kring den. Hon betonar 
vikten av den absoluta bästa förutsättningen för en högkvalitativ LSS-
verksamhet: personalkompetens. Medarbetarna måste veta vad deras 
arbete ska leda till, mot vilka mål de ska sträva och vilka värden som 
ska förverkligas. Detta för att uppnå de bästa resultaten och de goda 
levnadsvillkor som LSS lagen talar om. 
 
6 november 2019, 8.45 – 11.45 
Lina Liman, Heléne Stern: Att förstå människor med autism 
Lina Liman fick sin autismdiagnos när hon var 32 år, efter år av 
svårigheter, missförstånd och vanmakt. Diagnosen blev en vändpunkt 
som räddade hennes liv. I utredningsteamet fanns Heléne Stern, 
psykolog med många års erfarenhet av personer med autism. 
Tillsammans låter de nu sina erfarenheter mötas i levande 
beskrivningar av vad autism är och vad det kan innebära för den 
enskilda individen. Fakta och teori varvas med praktiska exempel från 
vardagen. Föreläsningen lägger stor fokus på kommunikation och 
bemötande och lyfter särskilt fram en sedan länge förbisedd grupp: 
flickor och kvinnor med autism. 
 

PRIS Abonnemanget kostar 1.200:-/år för alla fem tillfällen. Det finns också 
möjligheten att köpa biljetter till enstaka evenemang. Biljetten kostar 
då 350:-/gång inklusive fika. 
 
Anmälan för köp av abonnemang till hela kurserien sker på 
www.jarnaakademi.se. Biljetter till enstaka evenemang kan köpas via 
www.ticnet.se eller vid Kulturhusets biljettkassa direkt före 
evenemanget. 

PLATS Kulturhuset I Ytterjärna 

 


