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MOMENT 3: MENINGSSKAPANDE PROCESSER STRATEGIER FÖR FÖRÄNDRING 
 

Skrivuppgift 3: Min livsfilosofi  
I kursens tredje moment tar vi upp meningsskapande processer och strategier för förändring. 
Den här uppgiften syftar till att formulera din egen livsfilosofi utifrån litteratur, diskussioner och 
livserfarenheter. 

 
 

Formulera din egen livsfilosofi. 
 
 
I din diskussion kan du till exempel utgå från följande frågeställningar: 
 

• Vilka sätt att leva anser du eftersträvansvärda? Hur kan du handla för att nå dit? 
• Vilka värderingar och visioner ligger till grund för denna åskådning? 
• Hur påverkar din livsåskådning omvärlden? 
• Finns det några inneboende konflikter? Hur löser du det? 
• Är din livsåskådning en utopi eller möjlighet? Spelar det någon roll? 

 
Praktiska detaljer och inlämning 
Texten ska vara på 4-6 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 kan du använda referensen: (Kurkiala 2005:32) för att hänvisa till ett stycke 
ur Mikael Kurkialas bok från 2005 på sidan 32.  
 
 
Du ska lämna in denna uppgift senast måndagen den 26/5 kl. 16:43 genom att maila din 

text till adressen: livsfilosofi@csduppsala.uu.se. 
 

Döp filen till Ditt_Namn_skrivuppgift3, annars läses inte uppgiften! 
Använd endast något av formaten .doc, .docx, eller .pdf! 

 
 
Vad som krävs av dig och stöd i skrivarbete  
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 och Arne Naess (1998), Livsfilosofi. Vill du också 
använda Kurkiala Mikael (2005), I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader går 
det självklart bra. 

2) Föreläsningarna och/eller artikelkompendiets artiklar.  
3) Ditt eget liv, egna livserfarenheter och betraktelser. 
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Bedömningsgrunder 

På uppgiften ges betyget underkänd, U eller godkänd, G för studenter av Livsfilosofi och det moderna 

samhället. För studenter av Hållbar Utveckling B ges betygen underkänd, U, 3, 4 eller 5. Följande 

kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen: 

 

1. Fullständighet – är hela uppgiften genomförd? Är relevanta uppgifter utelämnade? 

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, föreläsningar 

och seminarier 

 

 
Lycka till med uppgiften!  
Magnus & Hannes 


