
Kulturhuset i Ytterjärna 
Onsdagar 8.45 - 11.45 

Här är programmet för 2023. 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 1.350:-/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.  

För mer info: gerard@jarnakademi.se 

 

ONSDAGAR I KULTURHUSET 2023

1

1 februari
Om Waldorfpedagogik

Leif Tjärnstig

15 mars
Om härskartekniker i 

arbetslivet
Annakarin Nyberg

Erica Dahlgren

26 april
En berättelse om graviditet

Jonna Bornemark

13 september
Vad Nadja har lärt mig -

en berättelse om min syster
Fanny Ambjörnsson

8 november
Om hjärtat

Ursula Flatters
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15 mars: Om härskartekniker i arbetslivet 

Annakarin Nyberg och Erica Dahlgren ska tala om 
härskarteknik i arbetslivet. Frågan är: Hur kan man 
skilja mellan härskarteknik och vanligt kritik? Vilka 
verktyg gör skillnad så att det blir möjligt att skapa en 
schysstare arbetsplats och en bra arbetsmiljö för alla?

De är nu aktuella med boken Härskarteknik 
(Liber förlag) som de har skrivit tillsammans.  
De är båda duktiga föreläsare och kända 
radioprofiler. 

1 februari: Om waldorfpedagogik 

Leif Tjärnstig har undervisat i matematik och 
naturvetenskapliga ämnen på olika waldorfskolor i  
närmare 20 år. Sedan 2005 har han undervisat, forskat  
och skrivit om waldorfpedagogik. 2020 disputerade han 
med en doktorsavhandling om waldorfpedagogik vid  
Åbo Akademi i Finland.  

Leifs engagemang för waldorfpedagogik handlar 
om en skola där bildningen och individen står i 
centrum. Detta är det (främsta) budskapet som 
han vill förmedla till oss denna förmiddag 

25 april: En berättelse om graviditet och livet -  
att föda kunskap 

Jonna Bornemark är en svensk filosof och en 
mycket uppskattad föreläsare och författare, samt 
professor vid centrum för praktisk kunskap på 
Södertörn högskola.  

Hon föreläste på Kulturhuset för tre år sedan om 
byråkratin och “förpappring” som ofta invaderar 
omsorgens yrken. Den här gången ska hon tala om 
sin senaste bok “Jag är himmel och hav: en 
filosofisk undersökning av graviditet, liv och 
jagets gränser”. Hon försöker att upplysa om ett 
svårt ämne: livets väsen och vilken logik hjälper 
oss att förstå det på bästa sätt. 



13 september: Vad Nadja har lärt mig - 
en berättelse om min syster 

Fanny Ambjörnsson är socialantropolog och 
professor i genusvetenskap vid Stockholms 
universitet.  

Fanny ska tala om sin senaste bok “Om 
Nadja”, som är en personlig biografi över 
hennes lillasyster som var flerfunktionshindrad 
och som nyligen har gått bort. 

8 november: Om hjärtat 

Ursula Flatters är läkare, spec. i allmän medicin och 
var en av eldsjälarna bakom Vidarkliniken i Järna, där 
hon har verkat under en stor del av sitt yrkesliv. 

Hon föreläste för några år sedan om den antroposofiska 
sinnesläran.  

Den här gången ska Ursula tala“Om Hjärtat”  och 
behandlar ämnet på ett fysiologiskt, själsligt och 
andligt plan. 


