
Föredrag och föreläsningar

Värdesystem, tolkning och förståelse är verktyg 
som vi människor utvecklat genom årtusendena. 
I fi losofi n och närliggande vetenskaper fi nns kun-
skaper och redskap för att hantera frågor som 
dyker upp i vardagen. Denna kunskap är tidslös, 
men vi tillämpar den på vår tids utmaningar.

I den här kurskatalogen pressenterar vi några 
av våra kurser och föredrag baserade på fi losofi  
- om just mening, etik, relationer och förståelse 
utifrån vår samtid. 

LOGIA

Logia erbjuder tjänster och utbildningar som 
hjälper er att förstå, inspireras, komma ikapp 
och återvinna initiativet.

Makt, mening 
och sammanhang

Etik

Vad menas med etik. Hur 
hanterar man moraliska 
frågor på ett sakligt sätt 
och hur får man en etisk 
grund att bli till en styrka. 
Detta är en kurs i att han-

tera etik generellt utifrån olika värdegrund. Denna 
kurs går igenom etisk teori och fi losofi  från grunden 
och gör den till ett användbart och begripligt verk-
tyg att använda både privat och i yrkeslivet. 

Kurser/Workshops för runt en dag
Kurser

Genus, roller och könsteorier

En grundkurs i begrepp 
och tankar inom könsteo-
rin. Vad menas med jäm-
ställdhet och jämlikhet? 
Vad är genusteorin och 
vad innebär alla dessa be-

grepp? Hur arbetar man på ett konstruktivt sätt för 
att både kvinnor och män får möjlighet att utveck-
las? Vi tittar på konkreta exempel om vad könsiden-
tet och könsstrukturer kan innebära i vardagen.

Meningskapande verksamhet

Det går att se på världen 
enbart utifrån mätbara, 
fasta punkter - det är bara 
det att det inte är mänsk-
ligt. Allt mänskligt bestäms 
utifrån meningsfullhet. Till 

och med framgångsrika produkter i dag bygger sin 
framgång på sitt mänskliga värde. Problemet är ofta 
att vi har svårt att tänka i värde och mening. Denna 
kurs ger de perspektiven. Vi lär oss hur vi genom 
att själva ge mening egentligen kan ändra förutsätt-
ningarna i livet och göra det vi gör bättre.

LOGIA
Källåsmyra
661 95 Värmlands Nysäter

http://www.logia.se
info@logia.se

Telefon: 0533-30930
Keeron: 070-6799557

Logia är ett informationsföretag som sysslar med 
konsultverksamhet och utbildning. Logia är en 
tankesmedja som hela tiden håller sig à jour om 
utvecklingen av nya medier. Vid sidan av utbildning 
så sysslar vi även med webbmarknadsföring och 
olika konsultuppdrag direkt mot kund.

Detta program innehåller några exempel på kurser 
och föredrag med Keeron Ögren som Logia erbju-
der. Längd på kurs eller föredrag beror på hur djupt 
ni vill att vi ska gå i respektive ämne. Vi anpassar 
oss efter era behov och kan skräddarsy en utbild-
ning efter era förutsättningar. Vi kan även ta fram 
föredrag om ett specifi kt fällt. Kontakta oss gärna 
för förslag.

Anpassat utbud

Om Logia

Priser beror naturligvis på omfattning, hur och 
var vi genomför evenemanget, men Logia håller 
normala priser för kurser och föredrag. Kurserna 
skräddarsys efter behov och situation.

Föredrag med Keeron Ögren

Det är tanken som förändrar världen



Föredrag

Etik, moral eller åsikter?

Ofta talar man om rätt 
och fel - att man behöver 
ha en värdegrund eller en 
hållbar etik. Men om det 
inte bara ska vara fi na ord 
så måste vi förstå dem. 

Detta är ett orienterade föredrag om grundläggan-
de etik där vi genom en del exempel får en förstå-
else för de svårigheter som etiska frågor innebär och 
hur vi kan hantera dem på ett konstruktivt sätt.

En värld i förändring

Världen ser inte ut som 
vi lärt oss. Världen ser 
inte heller ut som bilden 
medierna förmedlar - då 
deras tolkningar är smala 
och begränsade. Globa-

liseringen och de nya informationskanalerna ger 
upphov till en ny slags världmedborgare. Den nya 
tiden bjuder på helt nya utmaningar på en världsa-
rena som ingen kommer undan. Låt oss se på denna 
nya värld och vad som är på gång där.

Beroende omfattning 1 - 3 timmar

Identitet och integritet

Informationssamhället 
innebär att människors 
privatliv, åsikter och vär-
deringar registreras, säljs 
och används på sätt som 
individen inte är medveten 

om. Låt oss se på vad som egentligen händer med 
alla uppgifter om vår nätverksamhet, våra resor och 
alla våra inköp. Vad har det för relevans? Vad kan 
vi själva göra? Hur förhåller man sig?

Vad är det som egentligen händer?

Verkligheten är ett ord 
som alla använder - men 
vad betyder det egentli-
gen. Vi har lätt att tro att 
vår personliga tolkning är 
verkligheten, vi har svårt 

att anstränga oss för att se bortom det media visar. 
Genom att se andra diskurser så kan vi fi nna sätt att 
se vad vi inte skulle se annars och därigenom slippa 
överaskas av kriser och omvälvningar.

Kritik i mediafl ödet

Massmedier och nya di-
gitala medier tar upp mer 
och mer av vår vardag. Att 
kritiskt tolka och förhålla 
sig till detta fl öde är i dag 
väldigt viktigt. Låt oss se 

på hur budskap sprids och förmedlas, vilka är av-
sändarna och vilka är deras mål. Genom att förstå 
diskurser förstår vi makten. Förstår man detta sam-
manhang ger det personlig makt och frihet.

Vad är meningsfult?

För att kunna leva så mås-
te vi se mening i tillvaron. 
Vad handlar mening om 
och vad ger oss mening i 
livet? Detta föredrag ger 
perspektiv och gör denna 

stora fråga jordnära och ger perspektiv. Vad lever vi 
för kan kännas som en så stor fråga - men vi måste 
faktiskt alla kunna svara på dem varje dag. Alla 
människor har olika liv - olika saker driver oss - men 
ändå så är det samma principer gäller meningen.

Argumentation och retorik

Att formulera sig och att 
argumentera för en sak 
är något viktigt men ändå 
svårt. Vi går igenom hur 
argumentation fungerar, 
vi lär oss genomskåda 

argumentationsknep och dåliga argument. Vi lär oss 
bemöta, plocka sönder motståndarens resonemang 
och vi lär oss själva lägga upp en vettig strategi för 
att föra fram vår linje.

Kurser för hel eller halvdag
Kurser

Kunskap, tolkning och analys

Kunskap är makt säger vi 
ofta, men så är inte fallet 
om vi inte vet hur man 
utnyttjar den. Detta är en 
kurs där vi reder ut vad 
som är kunskap, hur vi 

får den och hur vi använder den. Det handlar om 
att strukturera upp och se hur man konkret kan få 
struktur på det man vet. Sedan analyserar vi och får 
ett resultat som kan användas i vardagen.

Berättelsens makt

I dagens marknadsföring 
så skapas bilder och berät-
telser kring varumärken 
och produkter. Det är 
samma sak som männis-
kan alltid gjort när man 

genom myter eller historieskrivning försökt påverka 
bilden av verkligheten. Genom berättelsen skapar 
vi världen - genom att lära sig berätta får vi makt. 
Genom att lära sig se olika diskurser så lär vi oss se 
möjligheter och utnyttja dem.


