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Seminarium 2 

Värderingar, världsbilder och visioner  

26/3-20  
 

 

9.25-9.40 Grupp 4  

 

Diskussion i mindre grupper, om 3-4 personer 

 

1. Utifrån Hochschilds intervjuer och förklaring om det politiska läget i USA innan valet 

2016, vilka likheter och skillnader finns det mellan den amerikanska utgången av 

valet och hur valresultaten här i Sverige blev 2018, och hur det potentiellt skulle 

kunna bli 2022? Och vad skulle vi kunna göra för att undvika att Sverige går “samma 

öde till mötes” som USA gjorde? 

 

2. Tror ni att religion, i kontrast till vad White hävdar att kristendomen gör, skulle kunna 

bidra till att motverka miljöförstöring och annan hållbarhetsproblematik? 

 

 

9.40-9.55  Grupp 2  

 

Diskutera i mindre grupper  

 

1. Vad kan empathy walls leda till, enligt Hochschild? 

 

2. Utifrån Lents (2017) beskrivning av den världsbild som tidigare rådde i Kina, vad 

skulle vi ha för konsekvenser om denna världsbild skulle ha fått fäste i Europa?  

 

10.00 PAUS  
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10.15-10.30 Grupp 1 

 

Diskussion i två grupper, 6 st i varje grupp 

 

1: Konisky (2018) menar att det inte har skett en slags “greening of christianity” men 

Wilkinson (2012) säger att många evangeliska ledare samt påven har utlyst klimatkrisen som 

viktigt och att vi måste agera, hur går det här ihop? 

2: Hur kan man som individ förbi se sina egna “feeling rules” som Hochschild beskriver det? 

(Inför ett val och andra situationer). Och varför borde man göra det? 

 

10.30-10.45 Grupp 3 

Klassen delas upp i tre olika grupper, dock inte samma diskussionsgrupper som vi 
haft under de senaste veckorna. Först diskuteras fråga 1 i smågrupper. Efter ca fem 
minuter avbryter vi för att introducera nästa moment. Smågrupperna får då använda 
whiteboard-verktyget i Zoom för att under diskussionen av fråga 2 skapa en 
tankekarta. Avslutas med kort 2 min presentation i helgrupp.  
 
Fråga 1 (ca. 5 minuter): 

Kan man verkligen kalla populismen för demokratins fiende, eller dess självskadebeteende 

som det nämns i Gustavsson (2016), när den ändå fungerar inom ett demokratiskt system 

och anser sig stå för iallafall delar av folket? 

 

Fråga 2 (ca. 10 minuter): 

Efter att ha läst Hochschilds bok, vilket är budskapet som författaren vill att vi som läsare ska 

ta med oss? Vad är nästa steg? Vad ska vi använda de slutsatser Hochschild drar om varför 

USA är så polariserat till? 

 

11.00 PAUS  
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11.15-11.55 Seminariediskussion kring ’’veckans begrepp och veckans frågor’’ 

som leds av Amanda och Lovisa  

Vecka 9 

Definiera följande begrepp: 

Populism 

Antagonism  

Diskutera följande frågor: 

- Vilka slutsatser drar Gustavsson (2016) när han analyserar populism?  

- Hur skulle du beskriva Tea Party-rörelsen och vad menar Hochschild med ”The Great 

Paradox”? 

 

Vecka 10 

Definiera följande begrepp:  

Alternativa fakta  

Diskutera följande frågor:  

- Vad menar Hochschild (2016) med “the Deep Story”? 

 

- Vad menar Wikforss (2018) med att sanningen inte har någon agenda? Håller du 

med? Varför? Varför inte? 

 

Vecka 11  

Definiera följande begrepp:  

Spectacular racism 
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Diskutera följande frågor:  

- På vilket sätt menar Hochschild att den politiska polariseringen i dagens USA har sin 

grund i en utveckling som går tillbaka till 1860-talet? 

- Texten skriven av Lynn White (1967) är på många sätt en text av sin tid och 

innehåller även problematiska generaliseringar. Texten fick (trots detta) på sin tid 

stort genomslag och refereras en idag till att utgöra en signifikant text för att förklara 

orsaker till miljömässiga hållbarhetsproblem. På vilka grunder menar Lynn White 

(1967) att kristendomen bidragit till krisen kring ekologisk hållbarhet? Finns det några 

risker/fallgropar med författarens argument, i sådana fall vilka?  

 

11.55 ÅTERSAMLING  
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