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'Brilliant' Guardian 'Fascinating and often delightful' The Times What if intelligent life on Earth evolved not
once, but twice? The octopus is the closest we will come to meeting an intelligent alien. What can we learn
from the encounter? In Other Minds, Peter Godfrey-Smith, a distinguished philosopher of science and a
skilled scuba diver, tells a bold new story of how nature became aware of itself - a story that largely occurs in
the ocean, where animals first appeared. Tracking the mind's fitful development from unruly clumps of
seaborne cells to the first evolved nervous systems in ancient relatives of jellyfish, he explores the incredible
evolutionary journey of the cephalopods, which began as inconspicuous molluscs who would later abandon
their shells to rise above the ocean floor, searching for prey and acquiring the greater intelligence needed to do
so - a journey completely independent from the route that mammals and birds would later take. But what kind
of intelligence do cephalopods possess? How did the octopus, a solitary creature with little social life, become
so smart?
What is it like to have eight tentacles that are so packed with neurons that they virtually 'think for themselves'?
By tracing the question of inner life back to its roots and comparing human beings with our most remarkable
animal relatives, Godfrey-Smith casts crucial new light on the octopus mind - and on our own.
I spedbarnsalderen er felles oppmerksomhet et fundament for sosiale relasjoner, en forutsetning for tilegnelse
og bruk av språk, og dypest sett en betingelse for. elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere,
ansatte i PPT og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du nærmere 100. Det er

snart jul! Og adventstiden er så koselig. Her i huset er vi nesten ferdig med julegaver, har igjen noen som skal
lages. Har du laget julegaver i år? Et dukkehjem er det første norske verk som omhandler borgerskapet i en
tragedie. Tidligere hadde kvinnene i det borgerlige samfunn vært tilsidesatt, umyndiggjort og. Kristendommen
blir sett på som kvinne undertrykkende, kvinnefiendtlig og den mener kvinnene er underlagt mannen. Ifølge
bibelen har ikke kvinnene rett til og åpne.
Klassiske filosofer om lederskap. Av Leif-Runar Forsth.
Innledning. Denne artikkelen er basert på antagelsen (tesen) om at: "Klassisk filosofi kan gi et godt.
Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth.
Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002. Sammendrag. Denne oppgaven stiller. «Psykisk
helse i alt vi gjør – men hvordan?» er en rapport som viser hvordan psykologisk kunnskap og kompetanse kan
benyttes i praktisk folkehelsearbeid i kommunene.
Norges største nettsted for forbrukerteknolologi, med mer enn 300 000 lesere i uken. Vi har grundige tester,
nyheter og guider om teknologi.

