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Livsfilosofi och det moderna samhället 
Vårterminen 2019 

 

Livsfilosofiskt projektarbete del 1: 
Ett gott och hållbart liv. 

 
Endast för de studenter som läser kursen fristående 

 
 
I den här uppgiften examineras fristående studenter för kursens två första veckor. Den 
är en del av projektarbetet, och utgör 1,5 av 4,5 hp. Denna första del kommer att utgöra 
en teoretisk utgångspunkt för det praktiska livsfilosofiska projektarbetet. Uppgiften går 
ut på att beskriva ”det goda och hållbara livet”. 
 
I din text ska du beskriva och definiera vad ett gott och hållbart liv är enligt dig. Du ska 
utgå från de två första kursveckornas obligatoriska texter (och videoklipp) från 
kurskompendiet. Det är viktigt att du redogör för dina utgångspunkter och för de 
begrepp du använder dig av. Tänk på att ha ett vetenskapligt förhållningssätt i dina 
resonemang, även om du använder dig av dina personliga åsikter och preferenser i din 
definition av ett gott liv. 
 
Exempel på frågor som du, helt eller delvis, bör svara på i din text: 
 

• Vad definierar ett gott liv? Vilka filosofiska idéer ansluter du dig till?  
• Vad är hållbarhet, vilken typ av hållbarhet utgår du från? 
• Vilka filosofiska teser ligger till grund för din syn på hållbarhet? 
• Vilken natursyn utgår du ifrån? 
• Vad är ett gott liv för individen respektive kollektivet? 
• Vad har värde, vad har agentskap? 
• Vilken kunskapssyn och världsbild utgår du ifrån? 

 
    
Praktiska detaljer och inlämning 
Denna uppgift kommer att vara en del av den skriftliga redovisningen av projektarbetet 
som lämnas in i slutet av kursen. Den kan lämnas in separat senast fredagen den 5:e kl 
17.00 på studentportalen, men den kommer inte att bedömas förrän efter den slutliga 
inlämningen den 7:e juni. Det kommer också att vara möjligt att skriva om och redigera 
den inför inlämningen i juni.  
 
Din uppgift ska omfatta omkring 2000 ord. Källor och citat ska tydligt anges enligt 
valfritt referenssystem (Harvard eller Oxford).  
Lämna in uppgiften på studentportalen i formaten doc, docx eller pdf. Döp filen till 
Efternamn_Förnamn_Projekt_Del1 
 
 
Lycka till med uppgiften! 


