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Nogle gange skal man lyve Frode Nyeng Hent PDF Forlaget skriver: Hvide løgne er ofte sagt for at skåne
andre, hvorimod sorte løgne udelukkende gavner os selv. Det er helt almindeligt at tale om løgn og moral i
disse sort-hvide vendinger. Men den moralske virkelighed er fuld af gråtoner, og det er derfor i en mere

kompleks og indviklet verden, at vores følsomme etiske klogskab må finde sin vej.

Bogen giver dig en grundig indføring i den systematiske etik - i perspektiver på og teorier om moralske
spørgsmål. Den er bygget op om fem etiske hovedtemaer: sandhed, frihed, retfærdighed, velfærd og godhed.

Bogen præsenterer for en række eksempler og dilemmaer  - og giver indsigt i de moralfilosofiske
hovedtraditioner, bl.a. Aristoteles (dydsetik), Kant (pligtetik), Bentham og Mill (nytteetik) og Rawls

(kontraktetik). Bogen indeholder også sit eget kapitel om etisk argumentation og et om etikkens eksistentielle
sider og om religion og moral, og er derfor velegnet som lærebog på de videregående uddannelser.
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