
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

Mer filosofi i livet!

Unesco
Unesco är FN:s organ för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur 
och kommunikation/medier. Unesco har 195 medlemsländer och är en 
mellanstatlig organisation vars övergripande syfte är att skapa fred. 
För att skapa intresse och uppmärksamma frågor utser Unesco olika 
”dagar”; t.ex. radiodagen, läskunnighetsdagen, världsvetenskapsdagen, 
världsfilosofidagen och världsbokdagen.

Mer information finns på www.unesco.org
 
Svenska Unescorådet, ger råd i Unescofrågor till regeringen och sprider 
information i Sverige om Unesco. Unescorådet är sammanhållande för 
svenskt samarbete med Unesco.

Mer information finns på www.unesco.se
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 Gränsland i vår tid

Borders of the Self 

Kroppens gränsland

Kreativitetens gränsland 

Dödens gränsland



Program lördag 10/11                       Filosofifestivalen 2018

Samtal på scen, Z-salen
Festivalen öppnas 
Natasha Svanefjord, konferencier 
Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet

Borders of the Self (på engelska)
Nora Bateson, filmskapare, författare, utbildare och
ordförande för International Bateson Institute i Sverige
Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet och
bitr. forskningsledare för forskningsprogrammet Engaging Vulnerability
David Eberhard, psykiater, författare och debattör
Samtalsledare: Luis de Miranda

Kroppens gränsland
Jonna Bornemark, docent i filosofi,  lektor Centrum för praktisk kunskap, 
Södertörns högskola 
Niclas Flink, Utvecklare Hemslöjd, Region Jönköpings län och 
projektet Hemslöjd Humaniora
Samtalsledare: Ann S. Pihlgren

Kreativitetens gränsland
Inger Edelfeldt, författare och konstnär  
Tyra Nilsson, doktorand i pedagogisk filosofi, Stockholms Universitet 
Klas Roth, professor i pedagogik, forskningsledare för pedagogisk filosofi, 
Stockholms Universitet 
Samtalsledare: Ann Lagerström

Dödens gränsland
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet 
Carol Tishelman, leg. sjuksköterska, med. dr. vet, Investor Donationsprofessor 
i Innovativ vård och omsorg samt forskningsledare för programmet DöBra
Samtalsledare: Sofia Wrangsjö

I flyktens väntrum
Videokonstverk av Paula Urbano

Gränsland i vår tid
Patricia Mindus, docent i praktisk filosofi, lektor, Uppsala universitet, 
Wallenberg Academy Fellow
Paula Urbano, konstnär
Samtalsledare: Adam Wallenberg

Festivalen avslutas
Cilia Personne, ordförande ssfp

Workshoppar, Per Albin-rummet
Borders of the Self (på engelska)
Luis de Miranda, fil. dr, filosof och författare

Kroppens gränsland
Malin Sallstedt, leg. fysioterapeut och filosofisk samtalsledare

Kreativitetens gränsland
Ann Lagerström, existentiell coach och samtalsledare

Dödens gränsland
Sofia Wrangsjö, workshopledare i FRI-metoden

OBS! Max 25 deltagare/workshop

 

11.00–11.05

11.05–11.45

12.00–12.40

13.00–13.40

14.00–14.40

14.45–14.55

15.00–15.40

15.45–15.50

12.00–12.45

13.00–13.45

14.00–14.45

15.00–15.45

Gränsland
Vi lever i en tid där frågor om gränser aktualiseras, gång på gång. 
Fysiska, etiska, nationella och kulturella gränser förstärks eller suddas ut. 
Ur det väcks frågan om vad själva gränsen är och leder vidare till frågan om 
gränsland. Vad är det? Och där stannar vi upp i årets Filosofifestival: 
Vid olika typer av gränsland. Närmare bestämt jagets, kroppens, kreativitetens 
och dödens gränsland. Och så avslutningsvis gränsland i vår tid.

I pauserna

Utanför Z-salen får du chansen att träffa våra medverkande, besöka vårt 
bokbord med filosofisk litteratur, fika, ta del av konstnären Maria Högbackes 
performance och filosofera med likasinnade. Välkommen!

”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 (2009-2017)


