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Kompletterande uppgift för missat seminarium 1
Under seminariet diskuterades, utifrån följande citat ur kurslitteraturen, flera teman som tagits
upp under kursens första block.
”Vi lever i en tidsepok där cigaretten har ersatt pipan, cornflakes har ersatt gröt, e-post har
ersatt cellulosabrev och två minuters nyhetssändningar är en av de hetaste produkterna på
mediefronten. Tidningsartiklarna blir kortare, scenbytena på bio snabbare och tiden som var
och en av oss använder till att svara på ett elektroniskt brev sjunker proportionellt med
antalet e-brev vi mottar. MTV:s rastlösa kommunikationsform har blivit en exakt bild av
tidsandan. Hastigheten är ett beroendeframkallande narkotikum. Vi kommer på oss med att
sakna framspolnings-knappen när vi sitter i biosalongen, allmänheten tappar intresse för
skridskosport … och slår över till explosiva idrotter som ishockey och alpint; vi pratar i
mobiltelefon på Karl Johan och har på bilradion i bilkön på morgonen för att fylla
mellanrummen, förbannar Sporveiene när spårvagnen är fem minuter försenad och verkar
aldrig få datorer som är tillräckligt snabba.” (Kurkiala 2005: 73-74 från Eriksen 2001)
”Allt är möjligt, allt kan hända. Framtiden är så öppen att det varken är
önskvärt eller möjligt att skapa sig en färdigsnickrad livsfilosofi. Då skulle
vi stagnera. Filosofi börjar med förundran och slutar med förundran –
djup förundran. Därför bör vi betrakta livet och tillvaron som en ström.
Och det är känslorna som sätter ett liv i rörelse. Känslorna aktiverar dig
under livets gång och ger motivation till handlingar och förändrade
hållningssätt.” (Naess, 1999: 10)
"If people are wrong about the relation between material conditions and
how happy they are, then what does matter? The alternative to the
materialist approach has always been something that used to be called
"spiritual" and nowadays we may call a "psychological" solution. This
approach is based on the premise that if happiness is a mental state,
people should be able to control it through cognitive means. Of course, it
is also possible to control the mind pharmacologically. Every culture has
developed drugs ranging from peyote to heroin to alcohol in an effort to
improve the quality of experience by direct chemical means. In my
opinion, however, chemically induced well-being lacks a vital ingredient
of happiness: the knowledge that one is responsible for having achieved
it. Happiness is not something that happens to people but something that
they make happen." (Csikszentmihalyi, 1999: 4)

Besvara följande frågor:
•

Håller du med om vad citaten beskriver? Varför? Varför inte? Kan du känna igen
dig i dessa beskrivningar? Relatera gärna till övrig litteratur och föreläsningar.

LIVSFILOSOFI OCH DET MODERNA SAMHÄLLET VT 2014

Praktiska detaljer och inlämning
Uppgiften ska vara på 2-3 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn och
datum i sidhuvudet (högst upp till vänster). Det ska tydligt framgå vad som är dina egna åsikter
och argument och när du refererar till någon författare eller föreläsare. Referenser och citat ska
tydligt finnas med enligt den akademiska tradition du använt dig av tidigare. Till exempel skulle
jag använda referensen: (Kurkiala 2005:32) för att hänvisa till ett stycke ur Mikael Kurkialas bok
från 2005 på sidan 32.

Vi vill ha uppgiften skickad per e-post till: livsfilosofi@csduppsala.uu.se
Lycka till med uppgiften!
Magnus och Hannes

