LIVSFILOSOFI OCH DET MODERNA SAMHÄLLET VT 2014
MOMENT 4: PROJEKTARBETE

Livsfilosofiskt projektarbete: Det goda livet för en dag
I kursens fjärde moment lämnas det huvudsakliga ansvaret för innehållet över till dig som
student. Du får här chansen att tillämpa kursinnehållet och din livsfilosofi i praktiken, i form av
ett projektarbete.

Uppgiften:

Du ska nu omsätta din livsfilosofi i praktiken genom att leva det goda livet under en dag.
Den här uppgiften är av praktisk karaktär och syftar till att omsätta tankar och idéer som kommit
upp under kursens gång till praktik, under en dag. En viktig del av uppgiften är även att
dokumentera och presentera för övriga studenter.
•

Bestäm en dag då du från morgon till kväll i så hög utsträckning som möjligt lever
det du karaktäriserar som det goda livet.

•

Dokumentera din dag i någon form. Du kan fotografera, filma, ta anteckningar, ta
ljudupptagningar, teckna eller vad du finner passar bäst.

•

Gör en utvärdering av din dag till presentationen. På vilket sätt skilde sig
projektdagen från en vanlig dag? Jämför utfallet med vilka förväntningar du hade
innan du genomförde projektet. Skulle du ha velat göra något annorlunda?

•

Förbered och genomför presentation på 10-20 min inför dina kurskamrater.
Presentationen ska förmedla vad du gjort under dagen, varför du gjort detta samt
en kort utvärdering av ditt projekt.

Praktiska detaljer

Den här uppgiften ska endast redovisas muntligt och du behöver alltså inte lämna in något skrivet
material. Presentation av projektet ska ske på något av datumen 2 eller 3 juni. Du behöver
bara delta på det seminarium som du redovisar på. Relatera gärna under presentationen ditt
projekt till vad som kommit upp under kursens gång, både i litteratur och under föreläsningar,
seminarier och Norgeresan. Det kommer att finnas möjlighet att låna dator och projektor. Vi ser
gärna att ni presenterar med hjälp av bild, ljud eller andra kreativa presentationsformer.

Lycka till med uppgiften!
Magnus & Hannes

