
Teman i 31 filosofiska samtal. (från våren 2015 till hösten 2017)

Teman i FS 2018-01-26

Datum Teman och nyckelord

20150316 provprata; kränkande uttalanden; religiös fundamentalism; rädsla för det okända

20150420 tiggeri

20150907 människovärde;meningen med livet; religiösa påhitt; vår myter; tävling och konkurens

20151005 patriarkat vs matriarkat; nationalstaten vs det globala imperiet

20151102

20151109 Artificiell intelligens; flyktingsituationen och krockande värderingar

20160118 syn på barn och barnens plats; gruppgemenskap vs individuell fokusering

20160201

20160229 vårt ohållbara konsumtionssamhälle; orättvisor och ojämlikhet; subsidaritetsprincipen

20160307 besök av en psykoterapeut; gemensamt och skillnad i diciplinerna

20160321 filosofi vs terapi (döden, ensamheten, livets mening och friheten) 

20160404 kristna vs islamska värderingar; hotbilder och våra (irrationella) reaktioner; terrorbekämpning

20160919 nerväxt som alternativ till tillväxt (i form av ökad konsumtion)

20160921 önskan om mer och mer vs förnöjsamhet; förnuft och vetenskap vs känslofokus

20161003 värderingar inför åldrandet; drömmar om våra möjligheter i livet; meningen med lönearbetet

20161005 normkritik och identitet; vad är normalt; minoritetsfolk

20161017 tur och otur; att vinna; samhällets definition av ”det rätta”; Terese Johaug

20161019 vår nya dumhetskultur; demokrati; att vara snäll;

20161031 påvens imperativ, katolicismen, protestantismen och islam; Trump; demokratin och media

20161102

20161114 Trump; ont och gott som mänskligt- och som samhällsfenomen

20170130 vad är min oro?; var är mina glädjeämnen?

20170213 kapitalismen på gott och ont

20170227 upptäckten av okunnigheten leder till den vetenskapliga utvecklingen

20170327 ”jordbruksrevolutionen är historiens största bluff” (Harari); våra egna myter

20170410

20170925 synder och dygder (t ex hat, girighet, rättvisa, solidaritet, plikt) 

20171009

20171023 Hippkrates ed; säkerhet och integritet på nätet: #metoo; 

20171106

20171120 #metoo; minoritetsgrupper och religionen

vad är ett filosofiskt samtal; Kiplings sex tjänare och frågan varför; den nya tekniken, nätet och 
Smartphonen; den postmoderna sanningsrelativismen

vad är ett filosofiskt samtal; Kiplings sex tjänare och frågan varför; den nya tekniken, nätet och 
Smartphonen; den postmoderna sanningsrelativismen

Ida Hallgren: blunda inte för livets mörka sidor; vart tar de demokratiska värdena vägen; mätning 
Och diagnostik; funktionshinder

mänsklighetens enande: den globala ekonomin, imperialistisk livsstil religionernas roll; 
Begreppet humanism; gudstrons funktion

tiggeri;  minskas skulden i ett orättfärdigt beteende om det drabbar flera lite grand i förhållande till om 
Det drabbar en enda desto mer?); eutanasi; rädslan styr oss!?

sexualfixering, nakenhet och mobbning; minoritetsgrupper och önskan om ”eget land”; fenomen i 
Vårt samhälle som inte ifrågasätts pga PK


