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

Kompletteringsuppgift till Seminarium 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:
Del 1
Du ska välja ut tre citat ur kurslitteraturen som du tycker är relevanta och som på något sätt
intresserar dig. 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 citaten med korrekta referenser och
motivera kort varför du har valt just dessa. Utifrån citaten formulerar du sedan minst två
frågeställningar. Denna första del av uppgiften bör vara cirka en sida lång.
Del 2
Du ska nu, med hjälp av föreläsningar och litteratur, svara på dina egna frågeställningar. Du får
gärna använda personliga erfarenheter, och vara personlig i dina resonemang, men glöm inte att
vara tydlig med vad som är dina egna tankar och åsikter och vad som kommer från andra
författare och föreläsare. Del två bör uppgå till cirka två sidor.
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 4 artiklar och/eller annat material från Studentportalen.
3. Minst 2 av kursens föreläsningar.
Praktiska detaljer och inlämning
Uppgiften ska omfatta ungefär 3 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: (Björk 2012, s. 32) för att hänvisa till ett stycke
ur Nina Björks bok från 2012 på sidan 32.
Uppgiften laddas upp på studentportalen i filarean för kompletteringar.
Lycka till med uppgiften!

