LIVSFILOSOFI OCH DET MODERNA SAMHÄLLET VT 2016

Kompletterande uppgift för seminarium 2 ”perspektiv på
det goda livet”, 19/5.
Under seminariet diskuterade vi utifrån intervjuuppgiften och den valda boken, vad det goda livet
kan innebära för olika personer. Vi fångade upp likheter och skillnader, och gestaltade på olika
sätt det goda livet och hur vi kan uppnå det, samt vad som kan hindra oss från att nå dit. Därför
blir den kompletterande uppgiften för dig som missade seminariet att, i tillägg till
intervjuuppgiften, beskriva vad det goda livet innebär för dig själv.

Instruktioner
I din intervjuuppgift, efter analysen, skriver du ca 2 sidor om vad det goda livet innebär för dig
själv. Gör detta i form av en reflekterande text där du också ställer dig kritisk till dina egna
tankar, och jämför dem med författarens och intervjupersonens idéer om det goda livet. Du ska
också formulera ett moralisk dilemma eller beskriva en konkret situation där livsfilosofi och
synen på det goda livet avgör hur man handlar eller tar ställning. Därefter ska du resonera kring
hur du själv skulle ställa dig till dilemmat, samt hur du tror att författaren till den valbara boken
och personen du intervjuat skulle agera/resonera, och varför.
Som hjälp i ditt skrivande kan du utgå från frågor som till exempel:






Hur ställer du dig till din intervjupersons bild av det goda livet? Vilka invändningar har du
och vad håller du med om?
Vilka tar du hänsyn till i din bild av det goda livet? Vilka inkluderas i din moraliska sfär?
Vem kan leva ditt goda liv? Var kan det goda livet levas? Kan alla leva såhär?
Utmanar ditt goda liv rådande normer/strukturer på något sätt?
Är ditt goda liv ett individuellt eller kollektivt projekt?

Inlämning och formalia
Texten ska ligga i samma dokument som din intervjuuppgift och således följa samma regler för
formalia som den och hela uppgiften ska laddas upp på Studentportalen i mappen ”Inlämning av
kompletteringar”. Om du redan har lämnat in din intervjuuppgift laddar du helt enkelt upp denna
komplettering som ett nytt dokument som du döper till Ditt_Namn_komplettering_sem2. Var
noga med att även skriva ditt namn samt vilken komplettering det gäller i själva dokumentet.

Lycka till med uppgiften!
Sofia och Hannes

