
Kulturhuset i Ytterjärna 
Onsdagar 8.45 - 11.45 

Här är programmet för 2022. Konceptet är 
detsamma som föregående år:  
Föreläsningarna ingår i LäS-utbildning 
och är öppna för alla som är intresserade 
av att komma vidare i sitt arbete genom 
stimulerande föreläsningar och möten. 

För verksamheterna i Järna med omnejd 
har föreläsningsserien visat sig vara ett 
enkelt sätt att möta medarbetarnas behov 
av fortbildning, nya kunskaper och 
inspiration. 

Abonnemanget kostar 1.300:-/år (inkl. 
moms) för alla fem tillfällen. Det går 
också att köpa biljetter till enstaka 
evenemang. Biljetten kostar då 350:-/gång 
inklusive fika. 

För att skaffa abonnemang kontakta: 
gerard@jarnaakademi.se. Biljetter till enstaka 
evenemang kan köpas via vår hemsida: 
www.jarnaakademi.se eller vid Kulturhusets 
biljettkassa direkt före evenemanget.  

OBS! Vi räknar med att kunna ha 
evenemangen på Kulturhuset, men måste 
självfallet följa FHMs rekommendationer. 
Så håll er uppdaterade på vår hemsida 
inför varje evenemang! 

För mer info: gerard@jarnakademi.se 

 

ONSDAGAR I KULTURHUSET 2022

1

2 februari
Självbestämmande
Susanne Larsson

16 mars
Autism - den röda tråden
Anna PG/Mats Jansson

4 maj
Esoteriska strömningar 

i Hilma af Klints tid
Per Faxneld

14 september
Naturens rättigheter

Ingrid & Nicolas Berg

9 november
Samtal med barn och 

ungdomar
Petter Iwarsson
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16 mars: Autism - den röda tråden 

Anna PG är ordkonstnären som skildrar sitt liv med autism, 
adhd och atypisk anorexi. Anna har skrivit böckerna Som en 
vit liten strumpa: Ett A-barns trottoarer (2013), Ett A-barns 
betraktelser (2018) och är medförfattare till Vardagsstöd 
(2020).

Mats Jansson är sakkunnig på Autism- och 
Aspergerförbundet med närmare 30 års erfarenhet från 
autismområdet.Tillsammans med Lena Nylander har han 
skrivit Äldre med autism (2015) och I den bästa av världar: 
Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad 
enligt LSS (2022).

2 februari: Självbestämmandet 

Susanne Larsson har arbetat som handledare och 
utbildare inom LSS i många år och vet att 
självbestämmandet omgärdas av både utmaningar och 
hinder men också möjligheter. Susanne kommer att 
erbjuda oss att ta del av olika perspektiv och forskning 
kring frågan om självbestämmande. 

Susanne Larsson är författare till ett flertal böcker 
inom området och doktorerade våren 2021, i ett 
samarbetsprojekt mellan Södertälje kommun och 
Ersta Sköndal Bräcke Högskola. 

4 maj: Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid 

Per Faxneld, docent i religionshistoria, talar utifrån 
sin aktuella bok ”Det Ockulta sekelskiftet: Esoteriska 
strömningar i Hilma af Klints tid” (Volante, 2020). 
Vilken roll spelade fenomenen som spiritism, teosofi 
och frimureri i det svenska 1800- talets kulturliv? Vad 
drog skapande människor som August Strindberg, 
Edith Södergran, Ivan Aguéli, Hilma af Klint, Viktor 
Rydberg och många andra till sådana läror? Hur 
påverkades deras konst? Varför kallade Svenska 
Dagbladet teosofin för en ”överklass sekt”, medan 
Strindberg betecknade den som propaganda för 
”omenstruerade blåstrumpor”? Vilken roll spelade 
kung OscarII i allt detta? Det och mycket annat får vi 
höra om i föredraget.



14 september: Naturens rättigheter 

Ingrid och Nikolas Berg är medgrundare av 
Ekopedagogiska föreningen och Byakademin. De 
driver bildningsföretaget Medskaparna och två 
ettåriga folkskoleutbildningar om hållbara 
lokalsamhällen respektive ekopedagogik. 

Tillsammans med Martin Hultman har de skrivit den 
första boken på svenska om rättigheter och 
ekopedagogik. Deras föreläsning vill ge hopp och 
handlingskraft för en hållbar, rättvis och meningsfull 
fredskultur och en ekologisk civilisation som förenar 
människans och naturens rättigheter.

9 november: Samtal med barn och ungdomar 

Petter Iwarsson är leg. psykolog samt specialpedagog med 
vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. 

Petters föreläsning tar sin utgångspunkt i böckerna Samtal 
med ungdomar och Du behövs som vuxen, och vill bidra med 
kunskap, mod och hopp om att alla vuxna kan vara med och 
bidra till utvecklingen för barn och unga. Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något. 

Föreläsningen fokuserar runt forskning kring motståndskraft 
och hur samtal och bemötande kan skapa förutsättning för 
förändring och psykisk hälsa. 


