LIVSFILOSOFI OCH DET MODERNA SAMHÄLLET VT 2016
MOMENT 1: DET VÄSTERLÄNDSKA TÄNKANDET OCH DET MODERNA SAMHÄLLET

Seminarieuppgift 1 - Min upplevelse av ”det moderna”
I kursens första moment har vi bland annat behandlat följande teman och begrepp: modernitet,
postmodernitet, behovet av mening, arbete och tid, konsten, det västerländska tänkandet,
människans natur, identitet och värde.
Instruktioner:
Du ska inför seminariet förbereda dig genom att välja ut tre citat ur kurslitteraturen som du
tycker är relevanta och intressanta att diskutera med dina kurskamrater. Det kan vara sådant som
du instämmer i, sådant som du inte håller med om eller som du av någon annan anledning har
fastnat för. Skriv ner dessa citat med korrekta referenser och motivera kort varför du har valt just
dessa citat. Avslutningsvis ska du också utifrån varje citat formulera en diskussionsfråga till
seminariet.
För att få godkänt krävs det att du refererar till följande delar:
1) Nina Björks Lyckliga i alla sina dagar: om pengars och människors värde, 2012.
2) Minst 1 artikel och/eller annat material från Studentportalen.
Praktiska detaljer och inlämning
Uppgiften ska vara på högst 1 sida (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: (Björk 2012, s. 32) för att hänvisa till ett stycke
ur Nina Björks bok från 2012 på sidan 32.
Uppgiften laddas upp på studentportalen senast torsdag 14/4 kl. 16:00.
Inför seminariet
Inför ska du också skriva ut och ta med dina citat och diskussionsfrågor, eftersom dessa kommer
ligga till grund för själva seminariet.
Denna uppgift är obligatorisk men ej betygsgrundande. Om du inte har lämnat in
seminarieuppgiften kan du inte delta i seminariet.
Lycka till med uppgiften!
Hannes & Sofia

