Livsfilosofi och det moderna samhället
Vårterminen 2018

Instruktion för skrivuppgift
Under kursen har vi diskuterat det moderna västerländska samhället, det goda livet och olika filosofiska
livsåskådningar ur såväl abstrakta och teoretiska som konkreta och praktiska perspektiv. Det är nu dags för dig
som student att samla ihop dessa tankar och knyta an dem till din egen personliga livsfilosofi. Vi vänder för en
stund blicken mot oss själva och frågar oss hur vi ska leva våra liv i denna tillvaro.
I den här uppgiften ska du återigen formulera din egen livsfilosofi, och förhålla dig kritiskt till den utifrån kursens
litteratur, föreläsningar och diskussioner. Du ska reflektera kring hur din livsåskådning förhåller sig till andra
möjliga sätt att se på världen. Börja med att återgå till den första uppgiften, ”min livsfilosofi”, som du skrev i
början av kursen. Läs igenom den och fundera över om något har förändrats i din syn på livet under kursens
gång. Du ska sedan återigen kort sammanfatta din livsfilosofi i en ny text där du också utvecklar dina
resonemang på ett djupare plan och tar upp nya teman och frågor som du har fattat intresse för under kursen
och som utgör delar av din livsfilosofi. I din diskussion kan du utgå från följande frågeställningar (du behöver inte
besvara alla, men var tydlig med vilka du besvarar):
•
•
•
•
•
•
•

Hur ser det goda livet ut för dig? Hur kan du handla för att uppnå det i den kontext du lever i?
Vilka sätt att leva anser du eftersträvansvärda?
Vilka värderingar och visioner ligger till grund för din livsåskådning? Vilka samhällskontexter och annat
har format dem?
Hur påverkar din livsfilosofi omvärlden och andra människors möjligheter att leva meningsfulla liv?
Kan din livsfilosofi bidra till hållbar utveckling?
Finns det några inneboende konflikter eller motsägelser i din livsfilosofi?
Är din livsfilosofi en utopi eller möjlighet? Spelar det någon roll?

I ditt skrivande ska du aktivt och med ett kritiskt förhållningssätt använda dig av kurslitteraturen och annat
kursmaterial. Du är fri att lägga upp texten och välja frågeställningar och teman som du vill inom ramarna för
uppgiften. En del av bedömningen av uppgiften utgår ifrån hur väl du lyckas koppla och kritiskt resonera om din
livsfilosofi i relation till kurslitteraturen.

Examinationskrav
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: om pengar och människors värde
2) Liv Strömquist (2016), Uppgång & fall
4) Minst en av kursens föreläsningar.
5) Minst två av artiklarna i kurskompendiet.
6) Ditt eget liv, egna livserfarenheter och betraktelser.
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Bedömningsgrunder
På uppgiften ges betyget U, 3, 4 eller 5. Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen:
1 . Fullständighet – är hela uppgiften genomförd, eller har relevanta uppgifter utelämnats?
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 och föreläsningar.
I uppgiften examineras samtliga kursmål, vilka är att kunna:
•

analysera och anlägga ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av
hållbarhetsproblematiken;

•

kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska
epoker, skilda kulturer och religioner;

•

analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett
livsfilosofiskt perspektiv;

•

reflektera över, och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil.

Formalia
Din text ska omfatta 2000 – 2500 ord. Källor och citat ska tydligt anges enligt valfritt referenssystem (Harvard
eller Oxford). Skriv namn på alla sidor, företrädelsevis i sidhuvudet. Spara dokumentet i docx, doc eller pdfformat, döp filen till LF.skrivuppgift.förnamn.efternamn och ladda upp den på studentportalen senast torsdagen
den 24 maj kl 16.00.

Lycka till med uppgiften!
Therese och Sofia
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