
Filosofisk praxis är filosofi i dialog
Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) sprider kunskap om, och 
främjar användandet av, filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. 
Vi vänder oss till alla som är intresserade av hur filosofi kan praktiseras 
genom dialog med människor, liksom till blivande och verksamma 
praktiker inom filosofisk praxis. Föreningen är religiöst och politiskt 
obunden.

Läs mer om vårt arbete och om hur du kan bli medlem på föreningens 
hemsida: www.filosofiskpraxis.org

Vill du engagera dig eller har frågor? 
Kontakta oss: info@filosofiskpraxis.org

Unesco
Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, forskning, kultur 
och kommunikation/medier. Unesco har 196 medlemsländer och är en 
mellanstatlig organisation och finansieras till stor del med medlems-
avgifter. För att skapa intresse utser Unesco olika ”dagar”;  radiodagen, 
läskunnighetsdagen, världsvetenskapsdagen och världsbokdagen t ex. 

Mer information finns på www.unesco.org
 
Svenska Unescorådet är en del av regeringskansliet, ger råd i 
Unescofrågor till regeringen och sprider information i Sverige om 
Unesco. Unescorådet är sammanhållande för svenskt samarbete med 
Unesco. Unescorådets 12 ledamöter representerar Unescos olika 
verksamhetsområden. 

Mer information finns på www.unesco.se
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  Människa i vår tid                 Program lördag 18/11  Världsfilosofidagen 2017

Samtal på scen, Katasalen
Festivalen öppnas 

Adam Wallenberg och Sofia Wrangsjö, konferencierer  
och Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet

MENING – livskvalitet i vår tid?

Marketta Simons, logoterapeut (LTI), jur. kand
Cecilia Melder, teol. dr, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan 
Samtalsledare: Kalle Grill, docent i filosofi och lektor vid  
Umeå universitet, praktiserande medlem SSFP

TID – psykologiska och filosofiska perspektiv

Elisabeth Åström, leg. psykolog, doktorand vid Institutionen för 
psykologi vid Umeå universitet 
Sara Packalén,  fil. dr i teoretisk filosofi, forskare i filosofi 
vid Stockholms universitet
Samtalsledare: Ellen Jacobsson,  MA i filosofi, praktiserande 
medlem SSFP

TEKNOLOGI – människa, maskin och agens

Karim Jebari, fil. dr i filosofi, forskare vid Institutet för Framtidsstudier
Samtalsledare: Jonathan Clinton, fil. mag. i pedagogik, filosofipedagog 
på Tänka Noga på Södra teatern 

LIDANDE – medicinska diagnoser i vår tid

Fredrik Svenaeus, professor i den praktiska kunskapens teori 
vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola
Samtalsledare: Malin Sallstedt, sjukgymnast på Rehab Station 
Stockholm, praktiserande medlem SSFP

MÄNNISKA I VÅR TID 
Folke Tersman, professor, lärostolsprofessor i praktisk filosofi 
vid Uppsala universitet 
Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet  
och överläkare vid Radiumhemmet 

Festivalen avslutas

Cilia Personne, SSFPs ordförande

Workshoppar, Erlanderrummet
MENING – eller varför går jag upp på morgonen?

Ann Lagerström, existentiell coach och samtalsledare

TID – vad är det egentligen?

Sofia Wrangsjö, fil. kand. i teoretisk filosofi, workshopledare 
i FRI-metoden, praktiserande medlem SSFP

TEKNOLOGI – styra eller styras?

Ann S. Pihlgren, forskningsledare på Ignite Research Institute, 
fil. dr i pedagogik, praktiserande medlem SSFP

LIDANDE – medicinska diagnoser i vår tid 

Jan Aronsson, leg. psykoterapeut, fil. mag. i praktisk filosofi, 
gruppanalytiker, handledare och lärare i psykoterapi, 
praktiserande medlem SSFP

Max 25 deltagare/workshop

 

11.00–11.05

11.05–11.50

12.00–12.45

13.00–13.45

14.00–14.45

15.00–15.45

15.45–15.55

12.00–12.45

13.00–13.45

14.00–14.45

15.00–15.45

Lounge, Per Albin-rummet
Sväng förbi vår filosofiska lounge! Här får du chansen att träffa 
våra föreläsare, besöka vårt bokbord med filosofisk litteratur, 
filosofera med likasinnade eller bara smälta intryck från dagen 
i lugn och ro. 

”Filosofi, utövandet av kritiskt tänkande och yttrandefrihet 
är avgörande i det gemensamma sökandet efter bestående 
svar på utmaningar för fred och utveckling. Detta är centralt 
för Världsfilosofidagen som Unesco firat sedan 2002.” 

Irina Bokova, generaldirektör för Unesco


