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Axel Honneth er en vigtig teoretisk begrebsstærk figur i det sociologiske felt. Johnny Lauritsen, Akademiske
Sygeplersker Den tyske filosof Axel Honneth efterfulgte i 1996 Jürgen Habermas som professor på Johann
Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Han regnes i dag som den førende repræsentant for tredje
generation af den såkaldte Frankfurterskole, der siden grundlæggelsen i 1931 har udgjort et intellektuelt
kraftcenter i tysk og europæisk filosofi. I Behovet for anerkendelse præsenteres han for første gang på dansk.
Udvalget rummer en række centrale tekster inden for kritisk teori, filosofi, sociologi og psykologi, der
tilsammen giver et godt overblik over forfatterskabet udvikling og centrale temaer. Teksterne kredser især om
begrebet anerkendelse og menneskers indbyrdes anerkendelsesrelationer. Honneth analyserer menneskets
muligheder for at realisere egne evner og færdigheder, dvs. den enkeltes mulighed for at opnå identitet. I
denne proces spiller selvtillid, selvrespekt og selvværd en helt central rolle. Mangel på anerkendelse kan føre
til depression og sygdom, og Honneths bidrag til socialfilosofien er derfor af etisk karakter: Hvori består det
gode liv for det moderne menneske? Honneth skriver på godt og ondt i en jargon og en stil, der er
karakteristisk for Frankfurterskolen og den kritiske teori. Men for dem, der er fortrolige med eller vil lade sig
udfordre af den kritiske tænkning, er der meget at hente. Behovet for anerkendelse er redigeret og forsynet
med forord af Rasmus Willig, cand.scient.soc., ph.d.-stipendiat, RUC. Teksterne er oversat fra tysk og engelsk

af Mogens Chrom Jacobsen.
juni, så sker det alene takket være nærværende dagblads oplysende 'Radio & tv'-tillæg, og ikke fordi jeg er
vejledt … Forfatter: Axel Honneth, Titel: Behovet for anerkendelse, Pris: 209,95 kr. januar 2007 på P1.
Online … Hvorfor er anerkjennelse viktig for menneskelig danning og utdanning. ”Behovet for
anerkendelse”, har rigtig mange taget begrebet anerkendelse til sig. Hans Reitzels Forlag 2006. Hvis du synes
indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.
Behovet for anerkendelse af Axel Honneth. Men vi søger alene anerkendelse for de dele af vores
personlighed, som vi forestiller os vinder accept i vores omverden.
Vidste du, at en væsentlig kilde til stress i dit liv er 'frygten for afvisning' eller 'frygt for kritik. 168 s.
Udgivet af Hans Reitzels. Behovet for anerkendelse … Anerkendelse betyder i en vis forstand en
værdsættelse af et selv eller flere selv. Livet som et skuespil med frontstage og backstage. Her er mit svar
som podcast. ”Axel Honneth er en vigtig teoretisk begrebsstærk figur i det sociologiske felt”. Udgivet af
Hans Reitzel. Behovet for anerkendelse af Axel Honneth Artikel Information 29. Tabet af den store kritik,
17.

