LIVSFILOSOFI OCH DET MODERNA SAMHÄLLET VT 2017
DEL 1: Det moderna samhället

Kompletteringsuppgift till Seminarium 1
”Det moderna”
Instruktioner:
Uppgift 1
I boken Uppgång & fall ”vänder” Liv Strömquist ibland på problemen, t.ex. att man inte ska
minska extrem fattigdom, utan att man ska minska extrem rikedom.
Finns det andra problemformuleringar som man kan vända på detta sätt i texterna?
Svara också på vilka normer som finns i det moderna samhället. Vad tar vi för givet (kring lycka,
arbete, hur man ska leva, vad man borde göra etc)? Exemplifiera utifrån texterna i kursens första
del. Vad finns det som är gemensamt i texterna? Vad skiljer dem åt?
Uppgift 2
Svara på 3 av följande frågor:
 Vad kännetecknar consumerism enligt Bauman?
 Vad menar Dahlén med att vi lever i ett förväntningssamhälle? Vad har detta för
konsekvenser?
 Berikar fler valmöjligheter våra liv? Finns det en paradox med fler val? Varför tror vi att
fler valmöjligheter gör oss lyckligare?
 Ge exempel på vad som kännetecknar det moderna samhället enligt Kurkiala
 Vad är den Den stora stygga vargens dilemma?
 Diskutera skillnaden mellan lycka, tillfredställelse, välbefinnande och att ha ett gott liv
generellt.
 Vad är ett meningsfullt arbete? Är arbete meningsfullt i sig?
 Kurkiala skriver att “I motsats till förmoderna människor är själv vårt vardagsliv ett
mysterium för oss. Vi omger oss av produkter som vi är helt beroende av men om vilka
vi ingenting begriper.” Håller ni med? Varför/varför inte? Ge exempel!
 Lasse Berg skriver i sitt efterord till “gryning över kalahari” om diskrepansen mellan den
värld som människan evolutionärt är skapad att leva och den värld som den moderna
människan har skapat åt sig att leva i. Fler exempel på detta än de Berg tar upp? Går det
att överbrygga dessa gap?
Uppgift 3 (I denna uppgift behöver du inte referera till litteraturen)
Rita upp en karta över det moderna samhället enligt följande modell:
 I den innersta cirkeln skriver du vad som kännetecknar det
moderna samhället.
 I den yttersta cirkeln skriver du hur du skulle vilja att samhället var.
 I den mittersta cirkeln skriver du vad som hindrar att detta händer
och vad som skulle behöva ändras för att nå ditt idealsamhälle.
Om du ritar på papper, ta bild/skanna och bifoga i ditt dokument.
Du kan skriva enskilda ord eller hela meningar.
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För att få godkänt krävs det att du refererar till följande delar:
1. Björk, Nina Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors värde, 2012.
2. Strömquist, Liv Uppgång & fall, Stockholm: Galago, 2016
3. Minst 2 artiklar och/eller annat material från Studentportalen.
Utöver detta får du även gärna referera till föreläsningar men det är inget krav.
Praktiska detaljer och inlämning
Uppgiften ska omfatta 1-2 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn och
datum i sidhuvudet (högst upp till vänster).
Referenser ska tydligt finnas med. Till exempel kan du använda referensen: (Björk 2012, s. 32) för
att hänvisa till ett stycke ur Nina Björks bok från 2012 på sidan 32.
Uppgiften mailas till oss på livsfilosofi@csduppsala.uu.se, malin.andersson@csduppsala.uu.se
eller sofia.ostblom@csduppsala.uu.se
Lycka till med uppgiften!

Malin & Sofia

