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Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs på 

CEMUS! 
 
Universitetsutbildningar och kurser brukar sällan ge studenterna möjlighet att begrunda och 
diskutera livets mest centrala delar. Var kan man studera och lära sig mer om de djupare 
frågorna? Vilken utbildning leder till en examen i det goda livet? Och hur kombinerar man det 
goda livet med ett ansvar för världen och dess överlevnad?  
 
Om du finner ovanstående frågor intressanta har du hamnat rätt! Den här kursen tar avstamp i 
känslan av att världens överlevnadsfrågor inte enbart kan lösas med ny teknik, politiska styrmedel 
och fortsatt ekonomisk tillväxt. Samtidigt som det materiella överflödet växt för vissa av oss 
under 1900-talet, ser vi symptom såsom stress och utbrändhet som vittnar om att allting inte står 
rätt till.  
 
Utifrån den utgångspunkten analyserar kursen andra sätt att leva och vara människa på, olika 
livsfilosofier, ”det goda livet” och hur vi kan formulera egna personliga och kollektiva 
livsfilosofier som förändrar oss själva och världen.  
 
Än en gång välkommen! 
Magnus & Hannes 
Kurssamordnare 
 

Upprop och registrering 
 
VIKTIGT! Även om du är antagen och har tackat ja till kursen via antagning.se måste du ändå 
registrera dig genom att personligen närvara på uppropet under första kurstillfället för att 
behålla din plats på kursen. Detta äger rum tisdag den 24:e mars kl. 17:15 i salen Norrland 1 på 
Geocentrum (Villavägen 16). Vid särskilda skäl kan du registrera dig via ett ombud. Hör av dig 
till kursledningen snarast om du verkligen inte kan närvara vid uppropet. 
 

Kontaktinformation 

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande kursen. Tala med oss antingen i samband 
med undervisningen eller kontakta oss på CEMUS. På Studentportalen och på 
cemusstudent.se/livsfilosofi/ kommer fortlöpande information om kursen att läggas upp.  
 
E-postadresser  
livsfilosofi@csduppsala.uu.se  
 
Kurssamordnare Magnus Josephson  Kurssamordnare Hannes Willner 
magnus.josephson@csduppsala.uu.se   hannes.willner@csduppsala.uu.se  
 
Studievägledare Sebastian Welling  Studierektor Daniel Mossberg  
susdev@geo.uu.se    daniel.mossberg@csduppsala.uu.se  
 
Webbsida 
www.csduppsala.uu.se/   
http://cemusstudent.se/livsfilosofi/  
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Upplägg och examination 

Omfattning och tider 
Kursen omfattar totalt 7,5 högskolepoäng (hp) med 60 hp förkunskapskrav, vilket motsvarar 5 
veckors heltidsstudier. Eftersom kursen går på halvfart innebär detta 20 timmars arbete i veckan. 
För studenter som läser kursen inom kurspaketet Hållbar utveckling B omfattar kursen dock 
bara 6 hp. Föreläsningar, seminarier, litteratur och skrivuppgifter är alla viktiga delar i det 
personliga lärandet. Aktiv närvaro, deltagande på seminarier och workshops, inlämning av 
skrivuppgifter samt ett avslutande praktiskt projekt krävs för att bli godkänd (se nedan). Med 
aktiv närvaro menas att du deltar i diskussioner, lyssnar aktivt, ställer frågor och eller på något 
annat sätt tillför något till gruppen. 
 Kurstillfällena äger, med något enstaka undantag, rum mellan 17:15 och 20:00 på tisdagar 
och torsdagar med ett par pauser däremellan. Föreläsningarna är oftast 2 timmar långa och vi 
använder den sista timmen för att diskutera och reflektera tillsammans. Denna sista timme är de 
kanske mest värdefulla tillfällena på kursen eftersom de ger utrymme för att bearbeta innehållet i 
föreläsningarna på ett dynamiskt sätt. 
 Att studera Livsfilosofi och det moderna samhället bygger till stor del på personligt intresse, 
engagemang och eget ansvar. Vad du får ut av kursen beror till väldigt stor del av hur mycket 
engagemang du lägger på den. Vår förhoppning är att kursen kan inspirera till nya och kreativa 
förståelser av den situation vi människor och världen befinner sig i. 
 
 
Vad du behöver göra för att få godkänt på kursen 
För att få godkänt på kursen krävs:  
 

1. Närvaro och aktivt deltagande på seminarier, workshops samt på 
 75 % av kursens samtliga tillfällen. 

2. Inlämning av två skriftliga arbeten, ett mindre och ett större (4-6 sidor). 
3. Genomföra och redovisa en intervjuuppgift. 

4. Genomföra och presentera det livsfilosofiska projektarbetet. 
 
 
Obligatoriska seminarier och seminarieuppgifter  
Seminarierna kommer att utgå utifrån det aktuella momentets mest centrala och intressanta 
frågor och det ni har skrivit om i era skrivuppgifter. Själva skrivuppgifterna kommer att basera 
sig på litteraturen, det ni har tyckt varit extra intressant under kurstillfällena och era egna 
personliga reflektioner och erfarenheter.  
 
 
Egna projekt och kursavslutningen 
Under kursens sista moment kommer ni att utforma och genomföra ett livsfilosofiskt projekt. 
Projektet kommer beröra och knyta an till kursens många ämnen, teman och frågor. Ni har stor 
frihet att själva välja hur ni vill dokumentera och redovisa projektet och era resultat. Mer 
information om de livsfilosofiska projekten kommer en bit in på kursen. 
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Litteratur 
Litteraturen är en central del av lärandet på kursen, dels för att den kompletterar delar som inte 
behandlas på föreläsningarna och framförallt för att den ger er möjlighet till fördjupning i de 
olika ämnena. Vi har medvetet valt böcker som är personligt skrivna och som förhoppningsvis 
inspirerar till nya tankar. 
 
Böcker  
Totalt kommer du att läsa tre böcker.  
 

• Björk, Nina, 2012, Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors värde. Falun: 
Wahlström & Widstrand.  

• Naess, Arne, 1998, Livsfilosofi, Stockholm: Natur och Kultur * 
• En av tre valbara böcker. Dessa presenteras under kursens gång. 

 
* Naess (1998) kommer att tryckas och säljas till självkostnadspris av kursledningen vid 
lektionstillfällena.  
 
Artiklar m.m. 
Förutom böckerna har vi satt samman ett urval av artiklar, videoklipp, podcasts och andra 
resurser som behandlar olika livsfilosofiska teman. Detta utgör ett viktigt komplement till 
böckerna eftersom det breddar perspektiven i kursen. Artiklarna har tidigare getts ut i form av ett 
kompendium men kommer i år finnas tillgängligt digitalt via Studentportalen. 
 
 

Studieresa till Norge 
Mellan torsdag 23:e och söndag 26:e april har alla kursdeltagare möjlighet att följa med på 
studieresa till Bö i Norge för att träffa Per-Ingvar Haukeland, som var god vän och kollega med 
Arne Naess och medförfattare till kursboken Livsfilosofi. Detta är inget obligatoriskt moment, 
men en god chans att fördjupa dig i de spörsmål du finner intressanta. Vi vandrar, lagar mat och 
samtalar under en långhelg. Vi ordnar allt vad gäller transport, boende och mat till 
självkostnadspris. Förra året kostade resan 1600 kr per person inklusive resa, mat och boende. Vi 
siktar på att inte överstiga den summan i år, men det beror också på hur många som följer med. 
Bindande anmälan till resan kommer att tas upp under kursens första vecka. 
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Om CEMUS 
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) erbjuder studentdriven och tvärvetenskaplig grundutbildning, en 
ämnesövergripande forskarskola med doktorandkurser och en mötesplats för att stimulera till 
fördjupad diskussion och kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor. Verksamheten tillkom 
genom ett studentinitiativ och kurserna drivs än idag av studenter och doktorander i samarbete 
med lärare och forskare vid de båda universiteten.  
 
Kontakta CEMUS  
Besök oss på Geocentrum, Villavägen 16 i Uppsala  
Telefon: 018-471 72 94  
www.csduppsala.uu.se  
info@csduppsala.uu.se  
 
CEMUS Roots 
CEMUS Roots (Rötter) är en självorganiserad studentdriven grupp öppen för alla som studerar 
på CEMUS. Det bildades av studenter som hade idéer om hur de kunde förbättra utbildningen 
på CEMUS. I CEMUS Roots har du som student möjlighet att göra verklighet av dina idéer om 
vad som kan göras annorlunda på CEMUS och på universitetet i stort.  
 
Praktisk information om lokaler 
CEMUS är öppet från 09:00 till 15:30, måndag till fredag. Om du vill studera i biblioteket 
utanför dessa tider eller under helger kan du komma in med ett passerkort. Kortet ger dig också 
tillgång till Geocentrums huvudentré som är låst efter 17:00 och före 08:00. För att få ett 
passerkort, gå till intendenturen som ligger granne med Geobiblioteket. (Du måste vara 
registrerad på en CEMUS-kurs att få ett kort.) 
 
 
CEMUS Library // Lab // Lounge 
I CEMUS Bibliotek (Library // Lab // Lounge) är ett experimentellt multispace som rymmer 
många olika aktiviteter och utgör på många sätt hjärtat av CEMUS. Här finns dels ett litet 
bibliotek där du finner litteratur med anknytning till miljö- och utvecklingsfrågor. Det finns en 
del studieplatser och du kan ses med dina kursare och diskutera litteraturen, jobba med uppgifter 
eller helt enkelt bara läsa. Du kan också ta en kopp kaffe från bibliotekets lilla självbetjänings-
café eller ta igen dig i de sköna sofforna.  
 Viktigt att komma ihåg är att biblioteket är ett gemensamt utrymme för personal, 
amanuenser och studenter och aktiviteterna där bygger på ömsesidig respekt och hänsyn 
till varandra. Vänligen respektera de riktlinjer som finns uppsatta i biblioteket för att 
möjliggöra en trevlig arbets- och studiemiljö för alla. 
 Det är också möjligt att boka biblioteket för CEMUS-relaterad verksamhet utöver studier, 
vilket görs på bokningsschemat på väggen i korridoren vid arbetsrummen. Dock har pedagogiska 
aktiviteter, såsom workshops, företräde.  
 All kurslitteratur för Cemus kurser ska finnas i CEMUS bibliotek, men större delen av dessa 
utgörs av referensexemplar. Dessa får endast läsas i biblioteket och får inte tas med hem! Det 
finns också böcker som kan lånas med hem via Geobiblioteket en bit bort i korridoren. 
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Medverkande på kursen 

Kursledningen  
 
Magnus ”Mango” Josephson, 28 från 
Stockholm, håller i kursen Livsfilosofi och 
det moderna samhället för tredje året i rad. 
Han har tidigare jobbat med kursen 
Människan och maskinen. Magnus har 
tidigare läst kulturantropologi och hållbar 
utveckling på CEMUS, men efter noggrant 
övervägande la han om kursen och är snart 
färdig sjuksköterska. Han älskar att spela 
samba och det finns goda möjligheter att se 
honom trumma loss på Kulturernas 
Karneval i vår. 
magnus.josephson@csduppsala.uu.se   
	  

Hannes Willner, 27 från Orsa i Dalarna, 
håller i Livsfilosofikursen för andra gången 
i år. Han har tidigare varit aktiv på 
CEMUS, både som HUA-/HUB-student 
och som amanuens på kurserna Sustainable 
Design och Project Course. Hannes 
planerar att under året ta en lärarexamen i 
geografi och samhällskunskap, men har 
under sin studietid gjort sidospår både 
inom freds- och utvecklingsstudier och 
folkhögskolekurser. Utöver sina studier är 
Hannes involverad i olika föreningar och 
sjunger även i Uppsalas trevligaste kör 
Sånggripen. 
hannes.willner@csduppsala.uu.se  

Arbetsgruppen 
 
Chris Bingefors är lektor på 
institutionen för farmaci, Uppsala 
universitet och även huvudexaminator för 
denna kurs. Chris frågar sig och föreläser 
om varför svenska ungdomar mår allt 
sämre trots att vårt samhälle blir alltmer 
ekonomiskt rikare.  
chris.bingefors@farmaci.uu.se  
 
Mikael Kurkiala är kulturantropolog 
och disputerade med en avhandling om 
Lakotaindianerna i USA. Han är 
författare till boken ”I varje trumslag 
jordens puls – om vår tids rädsla för 
skillnader” ut som tidigare har varit en 
viktig del av litteratur på kursen. Numera 
arbetar Mikael för Svenska kyrkan där 
han får ägna sig åt det han finner 
spännande. Mikael kommer hålla två 
föreläsningar på kursen. 
mikael.kurkiala@antro.uu.se  
 
Andreas Rydberg är doktorand i idé- 
och lärdomshistoria. Han intresserar sig 
för ”Filosofi som ett sätt att leva” och 
kommer och föreläser på detta tema i 
kursen. andreas.rydberg@idehist.uu.se  

Daniel Mossberg är studierektor på 
CEMUS och har en bakgrund i 
kulturantropologi. Förutom att dyka ner i 
livsfilosofiska spörsmål och ta hand om 
sin familj försöker han också hålla skutan 
CEMUS på rätt kurs. 
daniel.mossberg@csduppsala.uu.se  

Camilla Sjöström läste kursen i fjol och 
är numera studentrepresentant i 
arbetsgruppen, där hon har tillfört tankar 
om allt från anknytningsteori och 
hjärnforskning till Livsfilosofikursen. 


