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Læseguiden Iscenesætterens tid - er du æstetiker eller etiker? er et tekst- og arbejdshæfte for højskoleelever
og gymnasieelever, som bidrager til fejringen af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag. Hæftet introducerer

eleverne for den æstetiske og etiske livsanskuelse og kommer blandt andet ind på:  

· Kierkegaard om selviscenesættelse

· Kierkegaards aktualitet

· Den æstetiske og den etiske livsanskuelses betydning for valget

· Valgets betydning for den personlige iscenesættelse  

Gennem en række arbejdsspørgsmål sættes Kierkegaards tekster i relation til aktuelle tendenser, hvor
personlig succes handler om at designe og iscenesætte sin egen identitet - blandt andet på Facebook.

Læseguiden viser, at en social platform som Facebook og Kierkegaard i høj grad kan supplere hinanden, og
dermed bliver en 200 år gammel filosofs tanker om eksistens og valgets betydning relevante for unge i år

2013.
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