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Seminarier 
 

Livsfilosofi och det moderna samhället 2019 

 

Alla seminarier (undantaget seminarium 4) är 45 minuter långa, från 17.15 till 18.00. 
Inför seminarierna ska en kortare skriftlig uppgift lämnas in. Det göra på 
studentportalen senast kl 17.00 samma dag som seminariet. Under seminarierna 
samtalar vi i mindre grupper kring litteraturen kopplad till det specifika seminariet och 
de förberedelseuppgifter ni har gjort. Vi kommer att börja seminariet med att en person 
i varje grupp ger ett kort referat på ca 2 min, om vad den senaste föreläsningen som 
seminariet är kopplat till handlade om. Varje grupp skriver under seminarierna ett 
protokoll över de diskussioner som förs, och lämnar in detta vid seminariets slut. 

 
 

Seminarium 1: Om mening  
 

Läsning:  
 

• Brinkmann, Svend (2017) Ta ställning för ett meningsfullt liv s. 9 – 57 
• Arbetarbladet (2015) Naturen om en religion för svenskar 
• Sveriges radio (2015) Filosofiska rummet, Utblick: Livets mening i en sekulär 

kultur 
 
Förberedelseuppgift: Inför detta seminarium behöver du INTE göra någon skriftlig 
inlämningsuppgift. Däremot kan du förbereda dig genom att läsa igenom och fundera 
kring följande frågor, som är de frågor vi kommer att samtala utifrån under seminariet. 
 
Frågor: 
 

• Hitta en trend som du tycker är typisk för det moderna samhället. Hitta minst tre 
belägg för denna trend. Fundera också över vart du tror att denna trend kommer 
att leda. 

• Håller du med Brinkmann om att intrinsikala och instrumentala värden har bytt 
plats i det moderna samhället? Motivera din ståndpunkt genom att ge konkreta 
exempel. Vad tror du att en sådan värdeväxling får för konsekvenser? 

• Är människan en religiös varelse? Varför/varför inte?  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/gavle/ny-forskning-naturen-som-en-religion-for-svenskar
https://sverigesradio.se/avsnitt/576686
https://sverigesradio.se/avsnitt/576686
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Seminarium 2: Om arbete 
 
Läsning: 

• Björk, Nina (2012) Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors värde s. 

32 – 90 

• Svenskt näringsliv (2011) Konsten att strula till ett liv s. 1 – 4 

• Paulsen, Roland (2015) Arbeta bör vi annars dör vi 

• Ha-Joon Chang (2016) Econimics is for everyone RSA animate 

• Berg, Lasse (2008) Vårt arv ur: Jorden vi ärvde, om klimat, konsumtion och 

livsval. Red. Dahlén, Erika 

• Ekstrand, Lasse (1996) Arbetets död och medborgarlön, Det goda livet 

 
Förberedelseuppgift: 
 
Svara skriftligen på följande frågor: 
 

• På vilka olika sätt kan man definiera och se på arbete? Koppla dessa till olika religioner, 
kulturer, historiska epoker och/eller filosofiska skolor. 

• Vilken är vår övergripande syn på arbete i det moderna samhället, och vad kan vara 
problematiskt med det? 

• Hur vill du definiera arbete? 

 
Din text ska omfatta mellan 500 och 1000 ord, och kunna ligga till grund för 
diskussionen på seminariet. Det är därför inte viktigt att texten är noga genomarbetad, 
men du måste utgå ifrån och förhålla dig till litteraturen på ett tydligt sätt. 
Ladda upp ditt dokument i word- eller PDF-format på studentportalen senast kl 17.00 
tisdagen den 16:e april. 
 

 
 

Seminarium 3: Om lycka 
 
Läsning: 

• Björk, Nina (2012) Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors 

värde Stockholm: Wahlström & Widstrand, Kapitel 1 

• Brinkmann, Svend (2017) Ta ställning för ett meningsfullt liv övers. Holmqvist, Ninni 

Stockholm: Norstedts, Epilog 

• World Economic Forum (2018) This is exactly how much money you need to be 

happy 

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/konsten-att-strula-till-ett-liv_531898.html/BINARY/Konsten%20att%20strula%20till%20ett%20liv
https://www.youtube.com/watch?v=fvxGgU1nU3s
https://www.thersa.org/discover/videos/rsa-animate/2016/economics-is-for-everyone
https://studentportalen.uu.se/uusp-webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=2478459&toolAttachmentId=591399
https://studentportalen.uu.se/uusp-webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=2478459&toolAttachmentId=591399
https://studentportalen.uu.se/uusp-webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=2478459&toolAttachmentId=591399
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/how-much-money-do-people-need-to-be-happy
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/how-much-money-do-people-need-to-be-happy
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Förberedelseuppgift: 
 
Svara skriftligen på följande frågor: 
 

• Vad är lycka? Hur vet man om man är lycklig? 
• Förklara paradoxen att vi gör saker för att bli lyckliga, även om vi egetligen vet 

att dessa saker inte fungerar. 
 
Formulera också en egen fråga utifrån litteraturen. 
 
Din text ska omfatta mellan 500 och 1000 ord. Ladda upp ditt dokument i word- eller 
PDF-format på studentportalen senast kl 17.00 tisdagen den 23:e april. 
 
  

 
 

Seminarium 4: Om Arne Naess livsfilosofi 
 

• Läsning: Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C (2005) Livsfilosofi : 

ett personligt bidrag om känslor och förnuft Stockholm: Natur och kultur 

 
Förberedelseuppgift: 
 
Välj ut tre stycken eller citat från boken. Ett som handlar om något du håller med om, ett 
som berör något du motsätter dig, samt ett som handlar om något du tycker är oklart 
eller svårt att förstå. Skriv in citaten i ett dokument, och förklara varför du har valt just 
dessa tre citat/stycken. Inkludera någon typ av frågeställning i din motivation, så att den 
kan ligga till grund för seminariets diskussioner. 
Lämna in din text som word eller PDF och ladda upp den på studentportalen senast kl 
17.00 torsdagen den 2:a maj. 
 

 
 

 
 


