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MOMENT 1: DET VÄSTERLÄNDSKA TÄNKADET OCH DET MODERNA SAMHÄLLET 
 
 

Skrivuppgift 1: Min upplevelse av ”det moderna” 
 

I kursens första moment ”Det västerländska tänkandet och det moderna samhället” har vi bland 
annat behandlat följande teman och begrepp: modernitet, postmodernitet, behovet av mening, 
psykisk ohälsa, människans natur och identitet. 
 

 

Med utgångspunkt från begreppen ovan och/eller från 
andra teman som hittills har tagits upp under kursen, blir 
din uppgift att formulera din personliga upplevelse av det 
moderna. 

 
 
Du väljer själv om du a) vill utgå från dina egna upplevelser och erfarenheter av moderniteten 
och relaterar dessa till kurslitteraturen och föreläsningarna, eller om du b) vill ta avstamp i 
litteraturen och föreläsningarna och diskuterar dessa utifrån dina personliga upplevelser. Det går 
även bra att blanda dessa båda former i din text. Det är fritt att välja vilka aspekter av ”det 
moderna” du vill lyfta fram och fokusera på. Nedan ser du två korta exempel på vad vi menar 
med a) respektive b): 
 

a) Jag upplever ofta en stark oro över hur det kommer att gå för världen. När jag 
läser FN:s klimatrapport, och sedan ser på hur aktörer med stor makt i samhället 
handlar, känner jag mig maktlös och ibland rädd. Jag drar från mina reflektioner 
paralleller till hur Mikael Kurkiala beskriver att det individuella alltmer har kommit i 
att prioriteras över det kollektiva i det västerländska samhället... (Kurkiala 2005:53) 
 
b) Kurkiala för i sin bok ett resonemang om hur livets mening i det moderna 
samhället i allt högre grad kommit att knytas till individen själv (Kurkiala 2005:53). 
Detta är något jag tidigare som icke troende tagit för självklart. Jag har dock under 
senare år...   
 

Det är viktigt att du tydligt skiljer mellan vad som är dina egna erfarenheter, tankar och åsikter, 
och vad som är författarens/bokens/artikelns tankegångar och slutsatser. 
 

Praktiska detaljer och inlämning 
PM-uppgiften ska vara på 2-4 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn 
och datum i sidhuvudet (högst upp till vänster).  
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. 
 
 

Döp filen till Ditt_Namn_skrivuppgift1, annars läses inte uppgiften. 
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Vi vill ha uppgiften skickad per e-post till: livsfilosofi@csduppsala.uu.se senast  
Måndag 14/4 16:59 

 
 
 
För att få godkänt krävs det att du löpande i texten anknyter och refererar till följande 
delar: 
 

1) Mikael Kurkialas I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader (2005). 
 

2) Artikelkompendiets artiklar och/eller föreläsningar.  
 

3) Ditt eget liv och dina livserfarenheter från det moderna/postmoderna samhället. 
 
Dessa tre punkter är även tänkta att fungera som stöd i ditt skrivande. Har du ytterligare frågor 
eller behöver hjälp med uppgiften så kontakta oss per e-post. 
 
 

Lycka till med uppgiften! 
 
Hannes & Magnus 
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