
Notiser

Mats Furberg, filosofiprofessor i Göteborg, har utgivit en bok med titeln Verste
hen och förstå. Funderingar kring ett tema hos Dilthey, Heidegger och Gadamer 
(Doxa 1981). Den utmynnar i ”tre argsinta övertygelser. Den första är att om 
samhällsvetarna tror att de sysslar och bör syssla med blott och bart Verstehen 
har de fel, liksom de har det om de tror att de kan klara sig utan Verstehen. Den 
andra är att litteraturvetenskap och andra texttolkande discipliner förutsätter 
förståelse men klarar sig utmärkt utan den sorts Verstehen som är något annat än 
vanlig förståelse. Den tredje är att utforskandet av de två största labyrinterna, 
Heideggers och Gadamers, väl inte är helt bortkastad tid men åtminstone i 
Gadamers fall näppeligen ger rimligt utbyte för mödan”.

Aant Elzinga och Andrew Jamison har utgivit Cultural Components in the 
Scientific Attitude to Nature: Eastern and Western Modes?, Forskningspolitiska 
institutet, Lund 1981.

Sven Ove Hansson, som är doktorand i teoretisk filosofi i Uppsala, har gjort ett 
första utkast till en filosofisk ordlista. Den ser ut så här:
analytisk filosofi. En riktning med huvudprincipen att ingenting är så självklart 

att det inte med hjälp av vederbörliga definitioner och klarlägganden kan 
göras fullständigt obegripligt.

cirkeldefinition. En utsaga som söker redovisa innebörden i en term, och som 
antingen implicit eller explicit, i det sistnämnda fallet dock i regel bakom ett 
kamouflage av långa och intetsägande fraser, vilka för läsaren förvirrar 
sammanhanget, ändå är en cirkeldefinition.

deduktion. Den slutledningsmetod varmed den filosofistuderande ur de båda 
premisserna ”Jag klarade ingen av uppgifterna på logiktentan” och ”Man 
måste ha flera rätta svar för att bli godkänd på en skrivning” drar slutsatsen 
”Jag går på krogen i kväll”.

dialektisk process. Något som författaren inte förstått, men gärna vill ge intryck 
av att ha ett djupare slags insikt om.

disputation i filosofi. Invigningsritual för en kategori blivande arbetslösa. 
feedback, se återkoppling.
filosof. Person som sysslar med en akademisk disciplin och som inte kan defi

niera vad denna disciplin handlar om.
hedonist. Person som håller den egna lustan i schack för att använda all sin tid åt 

att skriva artiklar om att lustan är det högsta goda.
själv referens, se självreferens.
spekulation. Begreppsanalys utförd av en filosof man ogillar.
språkfilosofi. Utredning av vad begrepp och konstruktioner i de naturliga språ

ken skulle innebära, om de naturliga språken närmare än vad som är fallet 
anslöt sig till de begrepp och konstruktioner som studeras inom språkfilo
sofin.
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transcendental filosofi. En riktning vars huvudprincip är att det dunkelt sagda är 
det filosofiskt tänkta.

återkoppling, se feedback.

Med detta nummer av Filosofisk tidskrift medföljer ett inbetalningskort som 
används vid förnyandet av prenumerationen. Med inbetalningskortet kan man 
även beställa tidigare utkomna nummer av tidskriften. Nästa nummer utkom
mer i april.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Georg Henrik von Wright är 
professor vid Finska Akademin i Helsingfors. Hans Mathlein är lärare i praktisk 
filosofi i Stockholm. Rolf Lindborg är docent i idé- och lärdomshistoria i Lund. 
Zalma Puterman är forskningsassistent och lärare i praktisk filosofi i Uppsala. 
Konrad Marc-Wogau är professor emeritus i teoretisk filosofi i Uppsala. Peter 
Gärdenfors är docent i teoretisk filosofi i Lund.
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