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Det autentiske menneske Frode Nyeng Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan lever man et autentisk moralsk
liv? Hvori kan vi begrunde vores moralske adfærd? Er individet centrum i sit eget liv? Eller kan individet

netop kun realiseres i et fællesskab?
Bogen er den første introduktion til filosoffen Charles Taylor på dansk og giver et bud på, hvordan forholdet
mellem (post)moderne identitet og moralsk liv, frihed og autencitet, hermeneutik og humanvidenskab bør

begribes og diskuteres.
Her præsenteres og problematiseres Taylors moralske ideal om autenticitet i en kultur præget af ’sex og
shopping’. I diskussionerne inddrages Wittgenstein, MacIntyre, Habermas, Elisabeth Anderson, m.fl.

Bogen henvender sig især til studerende og lærere på samfundsvidenskabelige og filosofiske uddannelser og
tilstødende fagdiscipliner.

Det autentiske menneske – Charles Taylor syn på humanvidenskab og moral er skrevet af den norske filosof
og civiløkonom Frode Nyeng, som har skrevet om etisk teori og arbejdet med forbrugerforskning og

økonomisk adfærdsteori.
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