
                                                                                 
 
LIVSFILOSOFI OCH DET MODERNA SAMHÄLLET VT 2012  
 
MOMENT 2: OLIKA LIVSFILOSOFIER OCH DEN MÖJLIGA MÄNNISKAN  

Skrivuppgift 2: Det goda livet 
I kursens andra moment behandlar vi bland annat följande teman och frågor: Animism, 
reflekterande känsla, vårt sätt att hantera döden samt om hur det är att ha en erfarenhetsbaserad 
syn på verkligheten. 
 

Uppgiften 
Den här uppgiften går ut på att formulera vad det goda livet skulle kunna vara för dig. Det vill 
säga en reflexiv diskussion … 
 

1. Börja med att tänka/fundera/filosofera på vad det goda livet skulle vara om det inte 
fanns några begränsningar, det vill säga ett framtida tillstånd där du lever det liv du vill 
leva (det goda livet). Försök se/visualisera dig själv i den situationen och beskriv detta 
med alla de komponenter/inslag som tillsammans utgör det goda livet.  

 
2. Jämför detta framtida goda liv med det liv du lever idag. Vad skiljer sig åt, vilka 

komponenter/inslag känns igen? Vad är det du gör idag som du skulle vilja utveckla, göra 
mer av? Finns det något som du skulle vilja göra mindre av? 

 

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

Vi vill ha uppgiften skickad per e-post till: livsfilosofi@csduppsala.uu.se  
senast: 

söndag den 6 maj kl. 23:56 
 

Döp filen till Ditt_Namn_skrivuppgift1, annars läses inte uppgiften. 

 
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) Mikael Kurkialas I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader (2005).  
2) Arne Naess Livsfilosofi (1998).  
3) Föreläsningarna och/eller artikelkompendiets artiklar.  
4) Ditt eget liv, egna livserfarenheter och betraktelser. 

 
Dessa fyra punkter är även tänkt 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!  
Jonas & Johan 
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