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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. 
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 6: Om demokrati 
 
Läsning: 

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

värde Stockholm: Wahlström & Widstrand, Kapitel 4 

 Kursbok: Brinkmann, Svend (2017) Ta ställning för ett meningsfullt liv övers. 

Holmqvist, Ninni Stockholm: Norstedts, Kapitel 5 & 6 

 Kompendium: Brown, Wendy (2016) How neoliberalism threatens democracy 

 Kompendium: RSAnimate (2011) The paradox of choice 

 Kompendium: TED (2012) Ivan Krastev: Can democrazy exist without trust? 

 
Förberedelseuppgift:  
 
Formulera två diskussionsfrågor med tydlig koppling till litteraturen. Den ena besvarar 
du själv skriftligen i inlämningsuppgiften, och den andra tar du med dig till seminariet. 
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 9:e maj. 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMMJ9HqzRcE
https://www.thersa.org/discover/videos/rsa-animate/2011/06/rsa-animate---choice
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Seminarium 7: Om självförverkligande 
 
Läsning: 

 Kursbok: Brinkmann, Svend (2017) Ta ställning för ett meningsfullt liv övers. 

Holmqvist, Ninni Stockholm: Norstedts, Kapitel 3, 4 & 9 

 Kompendium: Strömqvist, Liv (2016) Uppgång och Fall, sid. 48-61 

 Kompendium: Sveriges radio (2015) Kropp & själ: lär känna dig själv 

 Kompendium: Engdahl, Emma (2009) Konsten att vara sig själv 

 Kompendium: Verhaeghe, Paul (2014) What about me? 

 
 
Förberedelseuppgift: 
 
Välj ut två i någon mån diametrala sätt att se på ”jaget” i kursmaterialet. Diskutera dessa, 
hur de förhåller sig till varande samt hur du anser att de förhåller sig till hållbarhet och 
ett gott liv. 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 14:e maj. 

 
 

 
Seminarium 8: Om Sorg 
 
Läsning: 

 Kursbok: Brinkmann, Svend (2017) Ta ställning för ett meningsfullt liv övers. 

Holmqvist, NinniStockholm: Norstedts, Kapitel 10 

 Kompendium: SVT (2018) Allt färre går på begravningar 

 Kompendium: Stoknes (2015) The great grief: how to cope with loosing our world 

 Kompendium: Sveriges radio (2019) Filosofiska rummet: om slutet har börjat 

 Kompendium: Ann Heberlein: Konsten att dö 

 
 
Förberedelseuppgift: 
 
Inför seminariet ska du skriftligen besvara följande frågor: Vilka likheter och olikheter 
mellan förlusten av planeten och den privata förluster kan du hitta i kursmaterialet? 
Tror du att vår syn på döden i det moderna samhället kan ha något samband med att vi 
befinner oss mitt i en massutrotning? Finner du i kursmaterialet någon typ av 
förhållningssätt till döden och sorgen som skulle kunna vara bättre ur ett 
hållbarhetsperspektiv? 

https://studentportalen.uu.se/uusp-webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=2483377&toolAttachmentId=591399
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/592478?programid=1272
https://studentportalen.uu.se/uusp-webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=2490009&toolAttachmentId=591399
https://studentportalen.uu.se/uusp-webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=2490014&toolAttachmentId=591399
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/allt-farre-gar-pa-begravningar
https://www.commondreams.org/views/2015/05/14/great-grief-how-cope-losing-our-world
https://sverigesradio.se/avsnitt/1250341
https://www.erstadiakoni.se/sv/synsatt/Bocker/Medan-vi-annu-lever---om-livet-nara-doden/Konsten-att-do/
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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 16:e maj. 
 

 
 

 
 


