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Psyke, sprog og samfund John R. Searle Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er den amerikanske filosof J.
R. Searles egen korte fremstilling af sin filosofi fra de sidste 40-50 år. I en let og populær tone gør han her
rede for sit syn på psyken, sproget og samfundet. Ifølge Searle er både psyken, sproget og samfundet dele af
den samme verden. Vi kan altså ikke tale om en mental verden, som eksisterer adskilt fra den fysiske verden.

Der findes kun én verden, som er virkelighedens verden.

Psyke, sprog og samfund kan således ses som et indlæg i en aktuel idémæssig debat. Er det sandt at verden er
en social konstruktion? Har relativisterne ret i, at vi som iagttagere af verden ikke har direkte adgang til den?
Med udgangspunkt i en klar analyse svarer Searle benægtende på disse spørgsmål. Searle ser med andre ord

intet modsætningsforhold mellem psykens verden, sprogets verden og samfundets verden.

Bogen kan bruges som en generel introduktion til filosofien, da den behandler en lang række centrale emner,
bl.a. sjæl-legeme-problemet, psykens struktur, intentionalitet, sprogets natur og det sociale univers´

opbygning. Tillige er bogen skrevet i et letlæseligt sprog og henvender sig således til alle, der interesserer sig
for filosofi.

I særdeleshed henvender værket sig til gymnasielærere, der inddrages i det nye gymnasieforløb, Almen
Studieforberedelse. Bogen afspejler nemlig tredelingen af filosofifaget i gymnasiet som rettet imod hhv.
Mennesket, Samfundet og Naturen og giver en klar vinkel på sammenhængen mellem disse tre felter.
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