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Här har samlats några av Davidsons viktigaste bidrag i språkfilosofi, medvetandefilosofi och handlingsteori.
Donald Davidson var en av de stora 1900-talsfilosoferna, aktiv ända in till förra året, då han oväntat gick bort i
augusti.
Kännetecknande för Davidsons filosofi är att han kombinerar logiska och naturvetenskapliga aspekter med
humanistiska. Detta kommer bland annat till uttryck i hans språkfilosofi där han kopplar frågan om den
logiska strukturen hos en meningsteori med frågan hur det är möjligt att tolka ett för oss helt okänt språk, talat
av för oss helt främmande människor, vad han kallar en "radikal tolkning". Detta förutsätter enligt Davidson
att vi i möjligaste tillskriver talaren en viss rationalitet. Denna s.k. välvillighetsprincip är en hörnsten i
Davidsons tolkningsteori, och har också betydelsefulla kunskapsteoretiska och ontologiska konsekvenser. I
senare uppsatser utvecklar Davidson detta genom tanken på en intersubjektiv "triangulering" som förutsättning
för språklig mening och kunskap: objektivitet är inte något som föds hos ett isolerat subjekt, utan uppkommer
först i mötet mellan talande varelser som betraktar och handlar i en gemensam värld.
Davidsons bredd kommer också till uttryck i hans skarpsinniga förslag till lösning av det klassiska
kropp-själsproblemet, som presenteras i några av uppsatserna. Han lyckas här gör rättvisa åt två svårförenliga

idéer: vår vanliga föreställning att det mentala och det fysiska ömsesidigt påverkar varandra t. ex. önskningar
och övertygelser å ena sidan och handlingar som vi utför å andra sidan och det fysikaliska antagandet att det
fysiska utgör ett kausalt slutet system.
Volymen är försedd med en instruktiv inledning skriven av docent Katrin Glüer, författare till boken Donald
Davidson zur Einführung, och Peter Pagin, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.
Radikalisering. Sunne og usunne varianter av islam. 07.06.
2017. Jo, terrorfaren er høyere nå enn før, og radikalisering har noe med islam å gjøre.
Glad i å løse kryssord? Her finner du gratis digitale kryssord, kryssordbok og kryssordhjelper på nett. Vi har
også sudoku og mye annen hjernetrim. I takt med stigende skilsmissefrekvens i de senere tiårene har det
skjedd en betydelig økning i interessen for hva samlivsbrudd medfører for barna som blir. Materiell, øvelser
og bakgrunnsstoff. Her har vi samlet undervisningsopplegg, bakgrunnsstoff og andre ressurser som lærere kan
bruke i undervisningen. 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. Regjeringen.no skal gi
befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.
Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll. Søndag 17. januar var det 25 år siden Kronprins Harald og
Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar.

