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Hvad vil det sige at være menneske?  

Bogudgivelse: Forskerne er de senere år blevet meget klogere på hjernen. Men de er stadig 
uenige om, hvordan vi skal forstå bevidstheden, og hvordan den fungerer. Moderne 
bevidsthedsfilosofi samler som det første danske værk trådene  

Når vi står op om morgenen, er vi opmærksomme på den verden, vi er en del af: Bevidstheden 
gør os til det unikke menneske, vi hver især er. Forbindelsen mellem menneske og verden har 
filosoffer forsøgt at svare på i flere tusinde år, og i dag arbejder også psykologien, 
neurovidenskaben og kognitionsforskningen med samme spørgsmål.  

I Moderne bevidsthedsfilosofi giver Jan Faye og Asger Kirkeby-Hinrup feltets videnskabs-
teoretiske baggrund, præsenterer de mange filosofiske teorier – både de klassiske og de 
moderne – og relaterer dem til de empiriske videnskaber. Bogen er skrevet letforståeligt og 
præsenterer i sektion 1 begrebet bevidsthed, sektion 2 gør rede for teorierne om bevidsthedens 
natur, 3. sektion forklarer, hvordan bevidstheden er opbygget, og i sidste sektion handler det om 
brugen af empiriske data i den bevidsthedsfilosofiske diskussion. 

Moderne bevidsthedsfilosofi – Problemer, teorier, evidens vil gøre den komplekse bevidstheds-
filosofi til at forstå og er skrevet til alle med interesse i området. Bogen udgives med omfattende 
ordforklaringer og nøglelitteratur og kan med fordel bruges i undervisningssammenhæng.  

Bogen er den første udgivelse fra Nord Academic, som er et nyt ambitiøst forlag for forsknings-
publicering. Forlaget er en del af Gads Forlag, og visionen er at sikre, at kvalificeret dansk og 
nordisk forskning fra de højere læreanstalter udkommer på de nationale sprog eller engelsk. 
Forlaget vil udgive videnskabelige monografier, afhandlinger, skriftserier, tidsskrifter og lære-
bøger, på tryk og digitalt.  
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