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Kursrapport,	  Livsfilosofi,	  VT2014	  
	  
Innehållsförteckning	  
1.	  Kursen	  i	  siffror	  
2.	  Kommentar	  till	  antagna	  och	  examinerade	  studenter	  
3.	  Helhetsbild	  av	  kursen	  
4.	  Kursarbetsgrupp	  och	  arbetsprocess	  
5.	  Kursamanuenser	  
6.	  Lärarkollegiet	  och	  kursmöten	  
7.	  Arbetsmiljö	  
8.	  Kursens	  upplägg	   	  
9.	  Ekonomi	  
10.	  Kommunikation,	  PR	  och	  hemsida	  
11.	  Studenternas	  kursutvärderingar	  
	  
Bilagor:	  
Schema,	  skriftlig	  info	  till	  studenterna,	  instruktioner	  till	  examinationsuppgifter,	  seminarie-‐	  och	  
skrivuppgifter,	  preliminär	  budget	  och	  budgetutfall,	  listor	  på	  registrerade	  och	  examinerade	  studenter	  (Isak	  
skriver	  ut	  listorna	  från	  UPPDOK),	  en	  sammanställning	  av	  studenternas	  slutkursutvärderingar	  (direkt	  i	  
kursutvärderingsmallsdokumentet	  i	  word).	  
	  
1.	  Kursen	  i	  siffror	  
	  
Antagna/registrerade/aktiva/godkända	  
Första	  antagningen	  	   	   81	  
Andra	  antagningen	  	   	   57	  
Antal	  registrerade	  studenter	  	  	   33	  
Närvaro	  första	  tillfället	  	   	   35	  
Aktiva	  studenter	  genom	  hela	  kursen	  	   27	  
Kvinnor/män	   	   	   28/5	  
Godkända	  (xx	  datum)	   	   15	  (2014-‐08-‐27)	  
Förväntas	  bli	  godkända	   	   25	  
	  
Från	  studenternas	  avslutande	  skriftliga	  kursutvärdering	  (X	  svar)	  
Helhetsintryck	  av	  kursen	   	   4,6	  
Uppfyllande	  av	  kursmålen	   	   4,1	  
Föreläsningar(medelvärde)	   	   4,7	  
Seminarier(medelvärde)	   	   3,8	  
litteratur	  (medelvärde)	   	   4,0	  
Examination	  (medelvärde)	   	   4,3	  
	  
2.	  Kommentar	  till	  antagna	  och	  examinerade	  studenter	  
Utvärdering	  och	  jämförelse	  med	  förra	  årets	  kurs.	  	  
Är	  studentantal/genomströmning/resultat	  tillfredställande?	  Konkreta	  förslag	  för	  förbättring.	  	  
	  
Det	  är	  flera	  som	  har	  gått	  kursen	  som	  inte	  är	  godkända	  i	  dagsläget.	  Många	  av	  dessa	  har	  gått	  
Hållbar	  utveckling	  B.	  Det	  verkar	  som	  att	  många	  av	  dem	  har	  poäng	  släpandes	  innan	  Livsfilosofin	  
började	  och	  detta	  kan	  vara	  en	  anledning	  till	  att	  de	  inte	  slutförde	  kursen	  i	  tid.	  
	  
Vi	  anser	  inte	  att	  kraven	  vi	  ställer	  på	  studenterna	  är	  för	  höga.	  	  
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3.	  Helhetsbild	  av	  kursen	  
Kursamanuensernas	  uppfattningar	  om	  kursen	  och	  kursgenomförandet	  (+/-‐)	  
	  
Vi	  som	  amanuenser	  är	  nöjda	  med	  kursens	  genomförande.	  Det	  blev	  en	  god	  stämning	  i	  gruppen,	  
studenterna	  var	  överlag	  nöjda	  med	  innehållet	  och	  vi	  fick	  mycket	  positiv	  feedback	  från	  dem.	  
	  
Något	  vi	  tar	  med	  oss	  till	  nästa	  kursomgång	  är	  att	  sträva	  mer	  för	  att	  åstadkomma	  en	  jämnare	  
könsfördelning	  bland	  föreläsare	  i	  kursen.	  
	  
Sedan	  vill	  vi	  fortsätta	  förbättra	  och	  utveckla	  kursens	  innehåll	  i	  form	  av	  litteratur	  och	  seminarier.	  	  
	  
Studenternas	  uppfattningar	  om	  kursen.	  
Här	  följer	  några	  citat	  från	  kursutvärderingarna	  som	  får	  illustrera	  studenternas	  uppfattningar	  om	  kursen:	  
	  
”Alla	  borde	  få	  läsa	  en	  sån	  här	  kurs”	  
”Jag	  tycker	  om	  det	  annorlunda	  sättet	  att	  föreläsa	  där	  eleverna	  ”vi”	  inkluderas	  genom	  att	  man	  öppnar	  upp	  
för	  frågor	  samt	  diskuterar	  efteråt”	  
”Absolut	  en	  av	  de	  bästa	  kurser	  jag	  läst”	  
”Så	  glad	  att	  jag	  läste	  kursen.	  […]	  Gör	  en	  fortsättningskurs!”	  
”Inspirerande	  kurs	  som	  lett	  till	  många	  intressanta	  samtal.	  Min	  syn	  på	  filosofins	  relevans	  för	  samhället	  har	  
också	  ändrats	  till	  en	  mycket	  mer	  positiv	  och	  seriös	  roll.”	  
”Norgeresan	  var	  en	  av	  de	  bästa	  upplevelserna	  i	  mitt	  liv.”	  
	  
Jämför	  helhetsintrycket	  med	  förra	  årets	  kurs.	  	  
	  
Helhetsintrycket	  var	  exakt	  detsamma	  som	  förra	  året.	  Detta	  höga	  betyg	  är	  något	  vi	  finner	  stor	  stolthet	  i	  
och	  vill	  fortsätta	  hålla	  på	  samma	  nivå.	  
	  
Lärdomar,	  råd	  och	  idéer	  ni	  vill	  föra	  vidare	  till	  nästa	  kursomgång.	  	  
Under	  norgeresan	  tog	  vi	  in	  en	  extern	  person	  som	  skulle	  komma	  in	  i	  gruppen,	  nämligen	  David	  Abram.	  
Detta	  fungerade	  inte	  så	  väl	  och	  det	  har	  vi	  funderat	  mycket	  över	  vad	  det	  berodde	  på	  och	  även	  så	  klart	  
diskuterat	  det	  med	  studenterna.	  Något	  vi	  kan	  ta	  med	  oss	  från	  detta	  är	  att	  fundera	  mer	  noggrant	  över	  vilka	  
vi	  bjuder	  in	  och	  att	  det	  inte	  alltid	  blir	  som	  en	  tänkt	  sig.	  
	  
Några	  studenter	  uppgav	  i	  kursutvärderingarna	  att	  de	  skulle	  vara	  behjälpta	  av	  sk	  läsecirklar,	  vilket	  vi	  gärna	  
tittar	  närmare	  på	  hur	  vi	  skulle	  kunna	  införa	  till	  nästa	  år.	  
	  
Vi	  vill	  även	  jobba	  mer	  med	  olika	  metoder	  för	  att	  få	  fler	  studenter	  att	  komma	  till	  tals.	  Bikupsdiskussioner	  
har	  fungerat	  bra	  men	  att	  få	  fram	  en	  större	  bredd	  av	  olika	  perspektiv	  i	  helklassdiskussioner	  är	  något	  vi	  
skulle	  vilja	  se	  mer	  av.	  
	  
Återstående	  arbete	  och	  tidplan	  för	  slutförande.	  	  
	  
I	  och	  med	  slutförandet	  av	  denna	  kursrapport	  är	  arbetet	  med	  årets	  kursomgång	  i	  stort	  sett	  klart.	  Det	  som	  
återstår	  är	  eventuella	  restuppgifter	  och	  kompletteringar	  som	  kommer	  in.	  Dessa	  tar	  vi	  hand	  om	  när	  de	  
kommer.	  
	  
4.	  Arbetsgrupp	  och	  arbetsprocess	  
En	  förteckning	  över	  samtliga	  arbetsgruppmedlemmar	  samt	  ev.	  titel	  och	  institutionstillhörighet.	  
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Chris	  Bingefors	  (huvudexaminator),	  Farmaceutiska	  institutionen	  
Andreas	  Rydberg,	  institutionen	  för	  idé-‐	  och	  lärdomshistoria	  
Mikael	  Kurkiala,	  kulturantropolog	  och	  forskare	  vid	  Svenska	  kyrkan	  
Caroline	  Norman,	  tidigare	  student	  
Isak	  Stoddard,	  äventyrare	  
	  
Hur	  många	  möten	  hade	  ni	  och	  om	  vad?	  Hur	  var	  uppslutningen?	  	  
	  
Vi	  hade	  två	  möten	  under	  våren	  där	  alla	  kursarbetsgruppsmedlemmar	  deltog,	  förutom	  andra	  mötet	  då	  
Isak,	  äventyraren,	  var	  upptagen	  med	  en	  ansökan	  till	  Zennström-‐institutet.	  
	  
Kursamanuensernas	  intryck	  av	  arbetsgruppen	  och	  arbetsprocessen.	  
	  
Arbetet	  med	  arbetsgruppen	  har	  fungerat	  bra.	  Vi	  har	  fått	  mycket	  stöd	  och	  relevant	  feedback	  under	  
processen.	  Vår	  nya	  medlem	  Andreas	  tog	  en	  naturlig	  plats	  i	  gruppen.	  Vi	  borde	  kanske	  haft	  ett	  
arbetsgruppsmöte	  efter	  kursens	  slut	  också.	  
	  
Hur	  fördelades	  arbetet	  inom	  arbetsgruppen?	  Hur	  fungerade	  arbetet	  med	  att	  examinera	  studenterna?	  
	  
Arbetsgruppen	  har	  fungerat	  mest	  som	  stöd	  och	  detta	  har	  de	  gjort	  med	  bravur.	  Tips	  på	  litteratur	  och	  
föreläsare	  har	  delats	  med	  oss	  amanuenser.	  Chris	  har	  agerat	  huvudexaminator,	  vilket	  har	  fungerat	  bra.	  Det	  
första	  arbetsgruppsmötet	  förgylldes	  av	  en	  chokladkaka	  Roigart,	  med	  en	  hint	  av	  chili	  och	  kanel.	  
	  
Konkreta	  förslag	  för	  att	  förbättra	  samarbetet	  mellan	  amanuenser,	  Cemus	  utbildningsledning	  och	  
arbetsgrupp.	  
Något	  som	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  till	  nästkommande	  kursomgångar	  och	  dess	  arbetsgruppsmöten	  är	  att	  
aldrig	  dubbelkoka	  kaffe,	  för	  då	  rinner	  det	  ut	  på	  möbler,	  mattor,	  golv	  och	  så	  vidare.	  Det	  finns	  alltid	  en	  
önskan	  om	  att	  involvera	  arbetsgruppen	  mer	  i	  amanuensernas	  arbete,	  tyvärr	  blir	  detta	  ofta	  begränsat	  av	  
arbetsgruppsmedlemmarnas	  tid	  till	  förfogande.	  
	  	  
5.	  Kursamanuenser	  
Utvärdering	  av	  samarbetet	  mellan	  kursamanuenserna,	  tidsåtgång,	  arbetsbörda.	  Vad	  fungerade	  bra	  
respektive	  mindre	  bra?	  	  
Fick	  ni	  det	  stöd	  ni	  behövde	  för	  att	  genomföra	  kursen?	  Om	  inte,	  vad	  saknades?	  Förslag	  på	  förbättring?	  	  
Hur	  skulle	  ni	  kortfattat	  beskriva	  kursamanuensarbetet	  och	  er	  roll	  som	  amanuens?	  	  
	  
Samarbetet	  mellan	  oss	  kursamanuenser	  har	  fungerat	  väldigt	  bra	  och	  dynamiskt.	  Arbetet	  har	  fördelats	  
solidariskt	  och	  vi	  har	  ständigt	  kommunicerat	  för	  att	  stämma	  av	  hur	  arbetet	  fortskrider	  och	  om	  vi	  behövt	  
omfördela	  uppgifter.	  Detta	  har	  upplevts	  som	  ett	  mycket	  väl	  fungerande	  och	  behagligt	  arbetssätt.	  Vi	  har	  
genom	  kursens	  gång	  haft	  ett	  stabilt	  stöd	  från	  vår	  resursperson	  Isak.	  
	  
Att	  arbeta	  som	  kursamanuens	  är	  nice,	  i	  alla	  fall	  om	  man	  har	  en	  banandräkt	  på	  sig.	  
	  
6.	  Lärarkollegiet	  och	  kursmöten	  
Vilken	  funktion	  fyllde	  lärarkollegiet	  för	  ert	  arbete?	  
Det	  gav	  inspiration	  och	  nya	  idéer	  för	  kursens	  vidareutveckling.	  
	  
Vilken	  funktion	  fyllde	  kursmötena	  för	  ert	  arbete?	  
Det	  gav	  inspiration	  och	  nya	  idéer	  för	  kursens	  vidareutveckling.	  
	  
Ert	  eget	  engagemang	  och	  närvaro	  vid	  möten?	  
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Tyvärr	  har	  vi	  inte	  kunnat	  närvara	  vid	  alla	  möten.	  Framför	  allt	  på	  grund	  av	  att	  vi	  endast	  arbetar	  på	  deltid,	  
och	  eftersom	  vi	  båda	  har	  haft	  en	  del	  praktiktillfällen	  i	  våra	  studier	  som	  har	  försvårat	  för	  oss	  att	  vara	  fysiskt	  
närvarande	  på	  Cemus.	  Men	  vi	  har	  alltid	  varit	  där	  i	  våra	  tankar.	  
	  
7.	  Arbetsmiljö	  
Intryck	  av	  arbetsmiljön	  och	  arbetsplatsen.	  Lokaler,	  teknisk	  utrustning	  och	  logistik.	  
Vi	  har	  trivts	  i	  vårt	  arbetsrum,	  trots	  dålig	  ventilation,	  sega	  datorer	  och	  att	  larmet	  går	  om	  man	  har	  fönstret	  
öppet	  efter	  kl	  16.	  Trivseln	  har	  främst	  berott	  på	  trevliga	  arbetskamrater,	  gott	  fika	  och	  Norgeflaggan	  som	  
hängde	  på	  väggen.	  Nu	  har	  Norgeflaggan	  försvunnit	  och	  arbetsmiljön	  är	  hotad.	  
Den	  tekniska	  utrustningen	  skulle	  kunna	  vara	  mycket	  bättre,	  framför	  allt	  datorerna.	  	  En	  mer	  flexibel	  
arbetsorganisation	  hade	  kanske	  varit	  att	  föredra,	  t.ex.	  med	  bärbara	  datorer	  osv.	  
	  
Trivsel	  och	  samarbete	  med	  övriga	  på	  Cemus.	  	  
Vi	  trivs	  bra	  med	  de	  andra,	  men	  trivs	  de	  med	  oss?	  
	  
	  
8.	  Kursens	  upplägg	  och	  innehåll	  
Vad	  var	  nytt	  med	  årets	  kurs	  vad	  gäller	  upplägg	  och	  innehåll?	  Hur	  fungerade	  det?	  
Nya	  artiklar	  i	  kurskompendiet,	  några	  nya	  föreläsare,	  lite	  annorlunda	  examinationsuppgifter.	  Vi	  upplevde	  
att	  det	  nya	  innehållet	  fungerade	  bra.	  Andreas	  Rydberg	  och	  Kerstin	  Dillmar	  (sjukhuspräst)	  var	  nya	  
föreläsare	  för	  i	  år.	  Andreas	  föreläsning	  var	  den	  kanske	  mest	  teoritunga	  under	  kursen,	  men	  uppskattades	  
av	  många	  och	  bidrog	  med	  ett	  viktigt	  filosofiskt	  och	  historiskt	  perspektiv.	  Kerstins	  föreläsning	  handlade	  om	  
döden,	  vilket	  skapade	  ett	  bra	  forum	  för	  studenterna	  att	  kunna	  diskutera	  frågor	  kring	  detta.	  	  
En	  ny	  examinationsuppgift	  handlade	  om	  ”Det	  goda	  samhället”,	  och	  skulle	  syfta	  till	  att	  få	  studenterna	  att	  
lyfta	  upp	  de	  livsfilosofiska	  frågorna	  på	  en	  mer	  strukturell	  nivå.	  I	  efterhand	  kan	  vi	  konstatera	  att	  uppgiften	  
kanske	  var	  lite	  för	  bred,	  då	  studenterna	  hade	  svårt	  att	  formulera	  detta	  inom	  de	  givna	  ramarna.	  
	  
Projektmål	  och	  analys	  av	  måluppfyllelse.	  	  
Projektmålen	  är	  i	  princip	  synonyma	  med	  kursens	  mål.	  	  
Dessa	  har	  vi	  uppfyllt	  till	  4,1	  av	  5	  möjliga.	  Vi	  finner	  att	  detta	  är	  ett	  acceptabelt	  resultat.	  
	  
Överordnade	  mål	  för	  vår	  egen	  del	  har	  varit	  att	  skapa	  en	  kurs	  som	  ger	  studenterna	  något	  utöver	  det	  
vanliga.	  Detta	  upplever	  vi	  att	  vi	  lyckades	  uppnå	  under	  kursens	  gång.	  
	  
Beskrivning	  av	  innehåll	  och	  struktur,	  pedagogik,	  examination	  och	  seminarier.	  
VI	  är	  mycket	  nöjda	  med	  kursens	  struktur.	  Den	  tar	  avstamp	  i	  det	  moderna	  samhället,	  och	  den	  har	  alltid	  
präglats	  av	  ett	  visst	  vemod	  i	  början.	  Sedan	  har	  vi	  gått	  vidare	  och	  diskuterat	  mer	  personliga	  förhållningssätt	  
till	  det	  samhälle	  vi	  lever	  i	  och	  experimenterat	  en	  del	  med	  seminarier	  som	  ger	  utrymme	  för	  annat	  än	  det	  
skriftliga	  och	  strikt	  akademiska.	  Detta	  sätt	  att	  genomföra	  kursen	  är	  vi	  mycket	  nöjda	  med.	  	  
	  
Utvärdering	  och	  slutsats.	  Vad	  fungerade	  bra	  respektive	  mindre	  bra?	  
Det	  mesta	  har	  fungerat	  bra.	  Något	  vi	  behöver	  jobba	  mer	  med	  är	  skrivuppgifterna,	  och	  då	  framför	  allt	  
skrivuppgift	  2,	  som	  behöver	  förfinas	  om	  vi	  vill	  uppnå	  det	  så	  omtalade	  spannet	  mellan	  struktur	  och	  individ.	  
Det	  framkom	  också	  kritik	  mot	  fördelningen	  mellan	  kvinnor	  och	  män,	  vilket	  speglades	  dels	  under	  
Norgeresan	  och	  dels	  i	  föreläsningslistan.	  Detta	  är	  något	  vi	  finner	  viktigt	  att	  ta	  med	  oss	  in	  i	  nästa	  
kursomgång.	  
	  
Tips	  för	  framtiden.	  
Tänk	  på	  jämställdheten.	  
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9.	  Ekonomi	  
Redogör	  för	  budgetutfall	  och	  jämför	  med	  preliminär	  budget,	  kommentera	  utfallet.	  	  Utvärdering	  och	  
slutsats.	  
	  
Inkomster:	   20	  000	  
Utgifter:	   25	  404	  
	   -‐5	  404	  
	  
Föreläsare	   	   Budget	   Utfall	  
	  
Mikael	  Kurkiala	  (x2)	   3280	   3280	   	  
Lasse	  Berg	   	   2000	   2000	  
Andreas	  Rydberg	   1400	   1400	  
Brian	  Palmer	   	   1640	   820	  
Roland	  Paulsen	   2850	   2850	  
Nina	  Björk	   	   3850	   3850	  
Kerstin	  Dillmar	   1600	   1600	  
Ulrich	  Nitsch	   	   2900	   2900	  
	   	   19520	   18700	  
	  
Norge	  kostnader	  
	  
Rättbuss	   16064	  
Boende	   11800	  
Mat	   2640	  
Per-‐Ingvar	   5000	  
	   35	  504	  
	  
Intäkter	  
	  
18*1600	   28800	  
	  
Totalt	  Norge:	  -‐6704	  
	  
Totalt	  kurs:	   	  
	   	   	  
I	  och	  med	  att	  vi	  delade	  på	  föreläsningar	  med	  VVV	  och	  TMMF	  kunde	  vi	  minska	  kostnaderna	  för	  Roland	  
Paulsen	  och	  Nina	  Björk,	  vilket	  var	  bra	  för	  det	  ekonomiska	  utfallet.	  Eftersom	  Brian	  Palmer	  dubbelbokade	  
sig	  på	  vår	  kurs	  och	  Actors	  and	  Strategies	  for	  Change	  blev	  utfallet	  för	  hans	  föreläsning	  halverat.	  Det	  totala	  
utfallet	  för	  Norgeresan	  kan	  förklaras	  med	  att	  vi	  fick	  mycket	  färre	  studenter	  än	  väntat	  att	  följa	  med.	  Vi	  
hade	  räknat	  med,	  som	  föregående	  år,	  att	  ha	  en	  examinationsbudget	  på	  5	  000	  till	  förfogande.	  
	  
	  
	  
	  
10.	  Kommunikation,	  PR	  och	  kursportalen	  
Vi	  har	  utnyttjat	  kurshemsidan	  för	  att	  kommunicera	  viktiga	  papper	  och	  information.	  Vi	  har	  också	  gjort	  en	  
jättebra	  kursomgång	  vilket	  är	  bra	  PR	  inför	  kommande	  kursomgångar.	  I	  övrigt	  pratar	  vi	  mycket	  om	  kursen	  
med	  folk	  och	  marker	  att	  ryktet	  sprider	  sig. 
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Tack för oss! 
/Kursledningen 
 

 
 



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURSINFORMATION VT 2014 

Livsfilosofi och det 
moderna samhället 
Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp 

 
 
 

Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här 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 livets svåraste och lyckligaste 
tillfällen? 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?  
 
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 symtom 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 och världen.  
 
 
Magnus & Hannes 
 
 
 



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 cemusstudent.se/livsfilosofi/ kommer fortlöpande 
information om kursen att läggas upp.  
 
E-postadresser  
livsfilosofi@csduppsala.uu.se  
 
Magnus Josephson    Hannes Willner Kjörnsberg  
magnus.josephson@csduppsala.uu.se   hannes.kjornsberg@csduppsala.uu.se  
 
Webbsida 
www.csduppsala.uu.se/   
http://cemusstudent.se/livsfilosofi/  
 
 
  

Examination 
 

Kursen omfattar totalt 7,5 hp med 60 hp förkunskapskrav, vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier. 
Föreläsningar, seminarier, litteratur och skrivuppgifter är alla viktiga delar i ert personliga lärande. 
Några av seminarierna, skrivuppgifterna samt ett avslutande praktiskt projekt är obligatoriska 
moment (se nedan).  
Att studera Livsfilosofi och det moderna samhället bygger till stor del på personligt intresse, 
engagemang och eget ansvar. 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 tre obligatoriska seminarier.  
 

2. Inlämning av tre skrivuppgifter (2-4 sidor)  
 

3. Presentera det livsfilosofiska projektarbetet 
 
Obligatoriska seminarier och seminarieuppgifter  
De avslutande 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. 
 



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 vi att läsa tre böcker.  
 
Björk, Nina, 2012, Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors värde. Falun: Wahlström & 
Widstrand.  
 
Kurkiala, Mikael, 2005, I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader. Stockholm: Ordfront 
förlag.  
 
Naess, Arne, 1998, Livsfilosofi, Stockholm: Natur och Kultur  
 
Kurkiala (2005) och Naess (1998) kommer att tryckas och säljas till självkostnadspris av 
kursledningen vid lektionstillfällena.  
 
Artiklar  
Vi kommer även att läsa ett artikelkompendium med ett urval av artiklar som behandlar olika 
livsfilosofiska teman. Artikelkompendiet kommer att finnas till försäljning vid de första 
föreläsningstillfällena. 
 
 

Norge 
Under kursen får alla studenter möjlighet att följa med till Norge, närmare bestämt Bö, för att träffa 
Per-Ingvar Haukeland som var god vän och kollega med Arne Naess. 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. 

 
 

Om Cemus 
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) vid Uppsala universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) erbjuder 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 



Medverkande på kur

Kursledningen  
Magnus ”Mango” Josephson håller 
i kursen Livsfilosofi och det moderna 
samhället för andra året i rad. Han har 
tidigare jobbat med Människan och 
maskinen kursen. Magnus har tidigare 
läst kulturantroplogi men efter noga 
övervägande läser han nu till 
sjuksköterska. Han trivs med 
trumman i knät. 
magnus.josephson@csduppsala.uu.se   
	  

Hannes Willner Kjörnberg är ny 
som kursledare för livsfilosofin. Han 
har tidigare varit aktiv på Cemus, både 
som student och amanuens. För 
tillfället läser Hannes till lärare. 
Utöver sina studier är Hannes 
involverad i olika kultur- och 
miljöföreningar. Han har en stark 
förkärlek till kaffeyoga. 
hannes.kjornsberg@csduppsala.uu.se  

Arbetsgruppen 
Chris Bingefors är lektor på 
institutionen för farmaci, Uppsala 
universitet. 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. Mikael 
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 också är 
kurslitteratur på kursen. Numera 
arbetar Mikael för Svenska kyrkan. 
mikael.kurkiala@antro.uu.se  
 
Andreas Rydberg är doktorand i 
idé- och lärdomshistoria. Han 
intresserar sig för ”Philosophy as a 
way of life” och föreläser på detta 
tema. andreas.rydberg@idehist.uu.se  

Isak Stoddard är ingenjör i grund 
och botten, numera kurssamordnare 
på Cemus. Isak jobbar mycket med 
att sprida Cemus utbildningsmodell 
inom universitetet och 
internationellt. 
isak.stoddar@csduppsala.uu.se  

Caroline Norman läste kursen i fiol 
och är numera studentrepresentant i 
arbetsgruppen. 
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Schema: Livsfilosofi och det moderna samhället, VT 2014  
 

Plats: Vid nästan alla tillfällen i Blåsenhus, i undantagsfall på Cemus eller utomhus. Se den angivna 
salen vid respektive kurstillfälle. 

Tid: Föreläsningarna startar kvart över angivet klockslag. Kom i tid!  

Närvaro: Kurstillfällen markerade med fetstil är obligatoriska, med närvaro vid ett tillfälle per 
moment. VIKTIGT: Närvaro vid första tillfället krävs för att behålla sin plats på kursen (gäller ej 
HUB-studenter)! 

 

Moment I: Det västerländska tänkandet och det moderna samhället 
 
v. 14 mån. 31/3 17-20 Kursintroduktion och registrering 
Blåsenhus, 12:128  Vår upplevelse av det moderna och behovet av mening 
   Mikael Kurkiala, författare och lektor i kulturantropologi 
 
v. 14  ons. 2/4 17-20 Hur människan blev människa 
Blåsenhus, Bertil Hammer Lasse Berg, författare, journalist och dokumentärfilmare 
   
v. 15  mån. 7/4 17-20 Filosofi som ett sätt att leva 
Blåsenhus, 12:128  Andreas Rydberg, doktorand i idé- & lärdomshistoria 
 
v. 15 ons 9/4 17-20 Filmvisning: Oslo, 31 augusti 
Blåsenhus, 12:128  
   
v. 16 mån 14/4 17-20 Avslutande seminarium moment I 
Blåsenhus, 11:128  Kursledningen 
 
 

Moment II: Olika livsfilosofier och den möjliga människan 
 
v.16 ons 16/4 17-20 PÅSKLOV 
 
v. 17 mån 21/4 17-20 PÅSKLOV 
 
v. 17 ons 23/4 17-20 Den möjliga människan 
Blåsenhus, 12:128  Mikael Kurkiala, författare och lektor i kulturantropologi 
 
(v. 17 tors 24/4 17-20 Frivillig föreläsning: Eradicating Ecocide) 
(Engelska Parken, Ihresalen Polly Higgins, författaren, jurist och aktivist) 

 
v.18 mån. 28/4 17-20 INSTÄLLD: Filmvisning av Oslo, 31 augusti tidigarelagd  
 
v. 18 ons 30/4  VALBORG 
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v. 19 mån 5/5 17-20 Tid och pengar 
Blåsenhus, 12:128  Brian Palmer 
 
v. 19 OBS! tis 6/5 17-20 Hur dåligt mår vi idag och hur kan vi må bättre? 
Blåsenhus, 12:128  Chris Bingefors, lektor vid institutionen för farmaci 
 
v.19 ons. 7/5 17-20 Avslutande seminarium moment II 
Blåsenhus, 11:128  Kursledningen 
 
 

 Studieresa till Norge 8-11 maj! Mer information vid kurstart. 
 
 

Moment III: Meningsskapande processer och strategier för förändring 
 

v. 20 mån. 12/5 17-20 Arbetssamhället 
Blåsenhus, Bertil Hammer Roland Paulsen, författare och doktor i sociologi 
  
v. 20 ons. 14/5 17-20 Lyckliga i alla sina dagar 
Blåsenhus, Bertil Hammer Nina Björk, författare, kulturskribent och litteraturvetare 
 
v. 21 mån. 19/5 17-20 Döden nu… 
Blåsenhus, 12:128  Kerstin Dillmar, sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset 
 
v. 21 ons. 21/5 17-20 Typ meningsfullt och roligt 
OBS! Cemus, biblioteket Ulrich Nitsch, professor i lantbrukets informationslära 
 
v. 22 mån. 26/5 17-20 Avslutande seminarium moment III 
Blåsenhus, 11:128  Kursledningen  
 
 

Moment IV: Projektarbete 
 
v.23  mån. 2/6 13-16 Presentation av Livsfilosofiska projekt   
Blåsenhus, 12:228  Kursledningen 
 
v. 23 mån 2/6  17-20 Presentation av Livsfilosofiska projekt 
Blåsenhus, 12:128  Kursledningen 
 
v. 23  tis 3/6 17-20 Presentation av Livsfilosofiska projekt 
Blåsenhus, 12:128  Kursledningen 
     
v.23 ons. 4/6 17-20 Kursavslutning: vadå livsfilosofi? 
TBA   Kursledningen 
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MOMENT 1: DET VÄSTERLÄNDSKA TÄNKADET OCH DET MODERNA SAMHÄLLET 
 
 

Skrivuppgift 1: Min upplevelse av ”det moderna” 
 

I kursens första moment ”Det västerländska tänkandet och det moderna samhället” har vi bland 
annat behandlat följande teman och begrepp: modernitet, postmodernitet, behovet av mening, 
psykisk ohälsa, människans natur och identitet. 
 

 

Med utgångspunkt från begreppen ovan och/eller från 
andra teman som hittills har tagits upp under kursen, blir 
din uppgift att formulera din personliga upplevelse av det 
moderna. 

 
 
Du väljer själv om du a) vill utgå från dina egna upplevelser och erfarenheter av moderniteten 
och relaterar dessa till kurslitteraturen och föreläsningarna, eller om du b) vill ta avstamp i 
litteraturen och föreläsningarna och diskuterar dessa utifrån dina personliga upplevelser. Det går 
även bra att blanda dessa båda former i din text. Det är fritt att välja vilka aspekter av ”det 
moderna” du vill lyfta fram och fokusera på. Nedan ser du två korta exempel på vad vi menar 
med a) respektive b): 
 

a) Jag upplever ofta en stark oro över hur det kommer att gå för världen. När jag 
läser FN:s klimatrapport, och sedan ser på hur aktörer med stor makt i samhället 
handlar, känner jag mig maktlös och ibland rädd. Jag drar från mina reflektioner 
paralleller till hur Mikael Kurkiala beskriver att det individuella alltmer har kommit i 
att prioriteras över det kollektiva i det västerländska samhället... (Kurkiala 2005:53) 
 
b) Kurkiala för i sin bok ett resonemang om hur livets mening i det moderna 
samhället i allt högre grad kommit att knytas till individen själv (Kurkiala 2005:53). 
Detta är något jag tidigare som icke troende tagit för självklart. Jag har dock under 
senare år...   
 

Det är viktigt att du tydligt skiljer mellan vad som är dina egna erfarenheter, tankar och åsikter, 
och vad som är författarens/bokens/artikelns tankegångar och slutsatser. 
 

Praktiska detaljer och inlämning 
PM-uppgiften ska vara på 2-4 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn 
och datum i sidhuvudet (högst upp till vänster).  
Referenser och citat ska tydligt finnas med enligt den akademiska tradition du använt dig av 
tidigare. Till exempel skulle jag använda referensen: (Kurkiala 2005:32) för att hänvisa till ett 
stycke ur Mikael Kurkialas bok från 2005 på sidan 32. 
 
 

Döp filen till Ditt_Namn_skrivuppgift1, annars läses inte uppgiften. 
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Vi vill ha uppgiften skickad per e-post till: livsfilosofi@csduppsala.uu.se senast  
Måndag 14/4 16:59 

 
 
 
För att få godkänt krävs det att du löpande i texten anknyter och refererar till följande 
delar: 
 

1) Mikael Kurkialas I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader (2005). 
 

2) Artikelkompendiets artiklar och/eller föreläsningar.  
 

3) Ditt eget liv och dina livserfarenheter från det moderna/postmoderna samhället. 
 
Dessa tre punkter är även tänkta att fungera som stöd i ditt skrivande. Har du ytterligare frågor 
eller behöver hjälp med uppgiften så kontakta oss per e-post. 
 
 

Lycka till med uppgiften! 
 
Hannes & Magnus 

mailto:livsfilosofi@csduppsala.uu.se
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Kompletterande uppgift för missat seminarium 1 
 
Under seminariet diskuterades, utifrån följande citat ur kurslitteraturen, flera teman som tagits 
upp under kursens första block. 
 

”Vi lever i en tidsepok där cigaretten har ersatt pipan, cornflakes har ersatt gröt, e-post har 
ersatt cellulosabrev och två minuters nyhetssändningar är en av de hetaste produkterna på 
mediefronten. Tidningsartiklarna blir kortare, scenbytena på bio snabbare och tiden som var 
och en av oss använder till att svara på ett elektroniskt brev sjunker proportionellt med 
antalet e-brev vi mottar. MTV:s rastlösa kommunikationsform har blivit en exakt bild av 
tidsandan. Hastigheten är ett beroendeframkallande narkotikum. Vi kommer på oss med att 
sakna framspolnings-knappen när vi sitter i biosalongen, allmänheten tappar intresse för 
skridskosport … och slår över till explosiva idrotter som ishockey och alpint; vi pratar i 
mobiltelefon på Karl Johan och har på bilradion i bilkön på morgonen för att fylla 
mellanrummen, förbannar Sporveiene när spårvagnen är fem minuter försenad och verkar 
aldrig få datorer som är tillräckligt snabba.” (Kurkiala 2005: 73-74 från Eriksen 2001) 

 
”Allt är möjligt, allt kan hända. Framtiden är så öppen att det varken är 
önskvärt eller möjligt att skapa sig en färdigsnickrad livsfilosofi. Då skulle 
vi stagnera. Filosofi börjar med förundran och slutar med förundran – 
djup förundran. Därför bör vi betrakta livet och tillvaron som en ström. 
Och det är känslorna som sätter ett liv i rörelse. Känslorna aktiverar dig 
under livets gång och ger motivation till handlingar och förändrade 
hållningssätt.” (Naess, 1999: 10) 
 
"If people are wrong about the relation between material conditions and 
how happy they are, then what does matter? The alternative to the 
materialist approach has always been something that used to be called 
"spiritual" and nowadays we may call a "psychological" solution. This 
approach is based on the premise that if happiness is a mental state, 
people should be able to control it through cognitive means. Of course, it 
is also possible to control the mind pharmacologically. Every culture has 
developed drugs ranging from peyote to heroin to alcohol in an effort to 
improve the quality of experience by direct chemical means. In my 
opinion, however, chemically induced well-being lacks a vital ingredient 
of happiness: the knowledge that one is responsible for having achieved 
it. Happiness is not something that happens to people but something that 
they make happen." (Csikszentmihalyi, 1999: 4) 
 
 
 
 

Besvara följande frågor: 
 

• Håller du med om vad citaten beskriver? Varför? Varför inte? Kan du känna igen 
dig i dessa beskrivningar? Relatera gärna till övrig litteratur och föreläsningar. 
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Praktiska detaljer och inlämning 
Uppgiften ska vara på 2-3 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn och 
datum i sidhuvudet (högst upp till vänster). Det ska tydligt framgå vad som är dina egna åsikter 
och argument och när du refererar till någon författare eller föreläsare. Referenser och citat ska 
tydligt finnas med enligt den akademiska tradition du använt dig av tidigare. Till exempel skulle 
jag använda referensen: (Kurkiala 2005:32) för att hänvisa till ett stycke ur Mikael Kurkialas bok 
från 2005 på sidan 32.  
 

Vi vill ha uppgiften skickad per e-post till: livsfilosofi@csduppsala.uu.se 
 
 
Lycka till med uppgiften! 
Magnus och Hannes 
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MOMENT 2: OLIKA LIVSFILOSOFIER OCH DEN MÖJLIGA MÄNNISKAN 
 

Skrivuppgift 2: Det goda samhället 
 
I kursens andra moment tar vi upp olika livsfilosofier och den möjliga människan. Hur man lever 
sitt liv avgörs mycket av de samhälleliga ramar, strukturer och normer som råder. Därför är det 
relevant att fundera kring vilka förutsättningar samhället ger oss att leva ett gott liv. Nu vänder vi 
alltså blicken mot det goda samhället och det goda livet.  
 
Uppgiften: 
 
Beskriv din vision av hur ett samhälle som främjar ett gott liv ser ut.  I detta ingår att du 
också tydliggör hur du  ser på det goda livet. Som hjälp i ditt skrivande kan du ta 
utgångspunkt i vårt moderna samhälle som vi diskuterade på seminariet och redogöra för 
vilka aspekter som du vill lämna bakom, behålla och vidareutveckla. 
 
Praktiska detaljer och inlämning 
Skrivuppgiften ska vara på 2-4 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn 
och datum i sidhuvudet (högst upp till vänster). Referenser och citat ska tydligt finnas med enligt 
den akademiska tradition du använt dig av tidigare. Till exempel kan du använda referensen: 
(Kurkiala 2005:32) för att hänvisa till ett stycke ur Mikael Kurkialas bok från 2005 på sidan 32. 
Det är också viktigt att du skiljer mellan vad som är dina egna erfarenheter, tankar och åsikter, 
och vad som är författarens / bokens / artikelns tankegångar och slutsatser. 
 
Vi vill ha uppgiften skickad per e-post till: livsfilosofi@csduppsala.uu.se senast 
onsdag den 7 maj kl. 16:59. 

 
Döp filen till Ditt_Namn_skrivuppgift2, annars läses inte uppgiften! 

 
Vad som krävs av dig och stöd i skrivarbete  
För att få godkänt krävs det att du löpande i texten anknyter och refererar till följande delar:  

1) Nina Björk, Lyckliga i alla sina dagar (2012) och/eller Arne Naess, Livsfilosofi (1998).  
2) Föreläsningarna och/eller artikelkompendiets artiklar. 
3) Ditt eget liv, egna livserfarenheter och betraktelser. 
 

Dessa tre punkter är även tänkt att fungera som stöd i ditt skrivande. Har du ytterligare frågor 
eller behöver hjälp med uppgiften så kontakta oss per e-post.  
 
Lycka till med uppgiften! 
Magnus & Hannes 
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MOMENT 3: MENINGSSKAPANDE PROCESSER STRATEGIER FÖR FÖRÄNDRING 
 

Skrivuppgift 3: Min livsfilosofi  
I kursens tredje moment tar vi upp meningsskapande processer och strategier för förändring. 
Den här uppgiften syftar till att formulera din egen livsfilosofi utifrån litteratur, diskussioner och 
livserfarenheter. 

 
 

Formulera din egen livsfilosofi. 
 
 
I din diskussion kan du till exempel utgå från följande frågeställningar: 
 

• Vilka sätt att leva anser du eftersträvansvärda? Hur kan du handla för att nå dit? 
• Vilka värderingar och visioner ligger till grund för denna åskådning? 
• Hur påverkar din livsåskådning omvärlden? 
• Finns det några inneboende konflikter? Hur löser du det? 
• Är din livsåskådning en utopi eller möjlighet? Spelar det någon roll? 

 
Praktiska detaljer och inlämning 
Texten ska vara på 4-6 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn och datum 
i sidhuvudet (högst upp till vänster).  
Referenser och citat ska tydligt finnas med enligt den akademiska tradition du använt dig av 
tidigare. Till exempel kan du använda referensen: (Kurkiala 2005:32) för att hänvisa till ett stycke 
ur Mikael Kurkialas bok från 2005 på sidan 32.  
 
 
Du ska lämna in denna uppgift senast måndagen den 26/5 kl. 16:43 genom att maila din 

text till adressen: livsfilosofi@csduppsala.uu.se. 
 

Döp filen till Ditt_Namn_skrivuppgift3, annars läses inte uppgiften! 
Använd endast något av formaten .doc, .docx, eller .pdf! 

 
 
Vad som krävs av dig och stöd i skrivarbete  
För att få godkänt krävs det att du löpande i texten anknyter och refererar till följande delar:  
 

1) Nina Björk (2012), Lyckliga i alla sina dagar och Arne Naess (1998), Livsfilosofi. Vill du också 
använda Kurkiala Mikael (2005), I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader går 
det självklart bra. 

2) Föreläsningarna och/eller artikelkompendiets artiklar.  
3) Ditt eget liv, egna livserfarenheter och betraktelser. 
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Bedömningsgrunder 

På uppgiften ges betyget underkänd, U eller godkänd, G för studenter av Livsfilosofi och det moderna 

samhället. För studenter av Hållbar Utveckling B ges betygen underkänd, U, 3, 4 eller 5. Följande 

kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen: 

 

1. Fullständighet – är hela uppgiften genomförd? Är relevanta uppgifter utelämnade? 

2. Argumentation – är argumenten relevanta och adekvata? 

3. Förhållningssätt till källor – används ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till 

den förmedlade informationen (eller ”köps” argument rakt av)? 

4. Litteraturhänvisningar – görs relevanta hänvisningar till litteraturen? Har studenten 

tillgodogjort sig litteraturen? 

5. Språklig och innehållsmässig precision – språklig klarhet, är texten begriplig? Är 

innehållet rätt tolkat, finns rena missuppfattningar eller felaktiga påståenden? 

6. Självständiga, nyskapande och kreativa kopplingar mellan litteratur, föreläsningar 

och seminarier 

 

 
Lycka till med uppgiften!  
Magnus & Hannes 
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MOMENT 4: PROJEKTARBETE  

 
Livsfilosofiskt projektarbete: Det goda livet för en dag 
I kursens fjärde moment lämnas det huvudsakliga ansvaret för innehållet över till dig som 
student. Du får här chansen att tillämpa kursinnehållet och din livsfilosofi i praktiken, i form av 
ett projektarbete.  
 
 

Uppgiften: 
Du ska nu omsätta din livsfilosofi i praktiken genom att leva det goda livet under en dag.  
Den här uppgiften är av praktisk karaktär och syftar till att omsätta tankar och idéer som kommit 
upp under kursens gång till praktik, under en dag. En viktig del av uppgiften är även att 
dokumentera och presentera för övriga studenter. 
 

• Bestäm en dag då du från morgon till kväll i så hög utsträckning som möjligt lever 
det du karaktäriserar som det goda livet.  

 
• Dokumentera din dag i någon form. Du kan fotografera, filma, ta anteckningar, ta 

ljudupptagningar, teckna eller vad du finner passar bäst.  
 

• Gör en utvärdering av din dag till presentationen. På vilket sätt skilde sig 
projektdagen från en vanlig dag? Jämför utfallet med vilka förväntningar du hade 
innan du genomförde projektet. Skulle du ha velat göra något annorlunda?  

  
• Förbered och genomför presentation på 10-20 min inför dina kurskamrater. 

Presentationen ska förmedla vad du gjort under dagen, varför du gjort detta samt 
en kort utvärdering av ditt projekt. 

 
 

Praktiska detaljer  
Den här uppgiften ska endast redovisas muntligt och du behöver alltså inte lämna in något skrivet 
material. Presentation av projektet ska ske på något av datumen 2 eller 3 juni. Du behöver 
bara delta på det seminarium som du redovisar på. Relatera gärna under presentationen ditt 
projekt till vad som kommit upp under kursens gång, både i litteratur och under föreläsningar, 
seminarier och Norgeresan. Det kommer att finnas möjlighet att låna dator och projektor. Vi ser 
gärna att ni presenterar med hjälp av bild, ljud eller andra kreativa presentationsformer. 
 
 

Lycka till med uppgiften!  
Magnus & Hannes 
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Kompletterande uppgift för missat seminarium 
 
 
Välj ut 2-3 citat ur kurslitteraturen vi läst under momentet för seminariet som du har missat 
och som du finner särskilt intressanta eller tankeväckande. Det kan både vara något du håller 
med om eller något du har invändningar emot. Citaten kan hämtas ur kursböckerna eller ur 
artiklar i artikelkompendiet.  
 
 
Motivera varför du valt citaten och för en diskussion utifrån citaten där du väver in dina egna 
åsikter och argument.  
 
 
Praktiska detaljer och inlämning  
Uppgiften ska vara på 2-3 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn och 
datum i sidhuvudet (högst upp till vänster). Det ska tydligt framgå vad som är dina egna åsikter och 
argument och när du refererar till någon författare eller föreläsare. Referenser och citat ska tydligt 
finnas med enligt den akademiska tradition du använt dig av tidigare. Till exempel skulle jag använda 
referensen: (Kurkiala 2005:32) för att hänvisa till ett stycke ur Mikael Kurkialas bok från 2005 på 
sidan 32.  
 

Döp filen till Ditt_Namn_seminariumkomplementering_nummer, annars läses inte 
uppgiften. 

 
 
Vi vill ha uppgiften skickad per e-post till: livsfilosofi@csduppsala.uu.se  
 
Lycka till med uppgiften!  
 
Magnus och Hannes 
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