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Arbejdets filosofi Lars Fr. H. Svendsen Hent PDF Forlaget skriver: Det moderne menneske har enorme
forventninger til arbejdslivet. Det skal være sjovt, meningsfuldt og fyldt med skønne kolleger. Arbejdet er en
stor del af identitetsskabelsen: Vi bruger vores arbejdsliv til at realisere os selv. Men hvad sker der, hvis

arbejdslivet skuffer os? Og måske nok så vigtigt: Hvad sker der, når vore forventninger faktisk opfyldes? Er
der så risiko for, at vi ignorerer alle de ting i livet, som er langt vigtigere end jobbet?

Filosoffen Lars Fr. H. Svendsen, kendt for bl.a. Kedsomhedens filosofi og Ondskabens filosofi, giver i denne
bog et overblik over klassiske og moderne arbejdsteorier, og undervejs strør han om sig med

populærkulturelle henvisninger og fortæller åbent om sine egne joberfaringer fra rengøring over
sportsjournalistik til kometkarrieren som filosofisk bestsellerforfatter. Vi hører om arbejde som kilde til alt fra
dyb personlig tilfredsstillelse til total kedsomhed – og på rejsen fra Marx til McJobs er det ikke altid til at

forudse, hvor det meningsfulde ligger gemt.

Svendsen maner til forsigtighed i forhold til at skrue forventningerne til arbejdet for højt op – men advarer
samtidig mod forestillingen om lykke som frihed fra arbejde. Selv om vi af og til er trætte af at arbejde, ville
mange formentlig blive desperate uden de rammer og det sociale netværk, som arbejdet bringer ind i vores

liv.

 

Forlaget skriver: Det moderne menneske har enorme forventninger
til arbejdslivet. Det skal være sjovt, meningsfuldt og fyldt med
skønne kolleger. Arbejdet er en stor del af identitetsskabelsen: Vi
bruger vores arbejdsliv til at realisere os selv. Men hvad sker der,

hvis arbejdslivet skuffer os? Og måske nok så vigtigt: Hvad sker der,
når vore forventninger faktisk opfyldes? Er der så risiko for, at vi
ignorerer alle de ting i livet, som er langt vigtigere end jobbet?

Filosoffen Lars Fr. H. Svendsen, kendt for bl.a. Kedsomhedens
filosofi og Ondskabens filosofi, giver i denne bog et overblik over
klassiske og moderne arbejdsteorier, og undervejs strør han om sig
med populærkulturelle henvisninger og fortæller åbent om sine egne
joberfaringer fra rengøring over sportsjournalistik til kometkarrieren
som filosofisk bestsellerforfatter. Vi hører om arbejde som kilde til
alt fra dyb personlig tilfredsstillelse til total kedsomhed – og på
rejsen fra Marx til McJobs er det ikke altid til at forudse, hvor det

meningsfulde ligger gemt.

Svendsen maner til forsigtighed i forhold til at skrue forventningerne
til arbejdet for højt op – men advarer samtidig mod forestillingen om

lykke som frihed fra arbejde. Selv om vi af og til er trætte af at
arbejde, ville mange formentlig blive desperate uden de rammer og

det sociale netværk, som arbejdet bringer ind i vores liv.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Arbejdets filosofi&s=dkbooks

