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Til Florian og Anna

Forord
De sidste år af min undervisningsgerning indenfor faget Anvendt Filosofi
var præget af en filosofiopfattelse, der egentlig først blev rigtig klar for mig
gennem oprettelsen af filosofi ikke kun som hovedfagsstudium på Aalborg
Universitet, men som en filosofiuddannelse, der lovede de studerende at
de ville blive uddannet i filosofi med henblik på dens anvendelighed i det
såkaldt virkelige liv. Selv om jeg har beskæftiget mig med filosofi hele mit
voksne liv, var det aldrig før faldet mig ind, at det, jeg læste om i de store og
mindre store filosofiske værker, eller det, jeg skrev om i mine egne filosofiske artikler eller afhandlinger, kunne være anvendeligt i den verden, jeg
oplevede til daglig, og i det liv, jeg selv og andre mennesker skabte ud af
disse oplevelser. Anvendelighed forbandt jeg med videnskaberne, især de
fysiske og tekniske samt matematik, i en vis forstand også samfundsvidenskaberne og psykologi og naturligvis medicin. Men filosofi?
Jo, måske kunne man sige, at logik, argumentationsteori og retorik var
noget, man i en vis forstand kunne lære og anvende i forskellige sammenhænge i det virkelige liv, hvor det drejede sig om at bevise noget eller at
overbevise sig selv eller andre mennesker om noget. De fleste andre filosofiske discipliner – både de teoretiske og de praktiske – lige fra erkendelsesteori, etik, æstetik og til den store mængde af fagfilosofier, naturvidenskabs-, teknik- og samfundsfilosofier kunne efter min mening med fordel
overlades til de videnskabsfolk, der havde større ekspertise i deres fag end
fagfilosoffer nogensinde kunne opnå. Nok havde jeg også i mine yngre år
en anelse om, at filosofi kunne være noget andet end enten ”ren” tænkning
eller logik, da jeg gjorde bekendtskab med Wittgensteins filosofi – især den
sene. Denne anelse blev i mine senere år til en slående ahaoplevelse, da
det efterhånden gik op for mig, hvilket revolutionerende potentiale der lå
i Lennart Nørreklits, opfattelse af filosofi som virkelighedskonstruktion. At
meningen med filosofi ikke var at gøre sig virkelighedsfjerne tanker om alt
muligt og alverden, men at den praktisk skulle bestå i, hvordan jeg kunne prøve at gøre mit liv til en menings- og værdifuld tilværelse med udgangspunkt i, hvad der faktisk påvirkede mig til daglig og hvad jeg faktisk
oplevede i mit liv, var noget helt forbavsende og nyt for mig. Filosofi var
ikke længere bare noget, der stod i bøger og kunne læres og formidles på
universiteter, men en reel og eksistentiel udfordring. Noget, der afgjorde,
hvordan jeg levede mit liv. Filosofi var ikke længere bare en tankeleg, men
den rene alvor.
Da dette skift i min filosofiopfattelse fandt sted nogenlunde samtidig
11

med oprettelsen af Anvendt Filosofi som studiefag, hvor jeg fik lejlighed
til at undervise i filosofi netop med henblik på dens anvendelighed i reelle
praksissammenhænge, så faldt det som skæl fra mine øjne, hvad der var
den dybere grund – uden at jeg var klar over det – til mit ungdommelige
valg af filosofi som mit livs profession. Pludselig faldt det fx på plads for
mig, hvorfor jeg gennem hele min professionelle karriere havde interesseret mig for logik uden at forstå, hvad den egentlig handlede om. Med udgangspunkt i Nørreklits opfattelse af filosofi som virkelighedskonstruktion
forstod jeg med et slag, at filosofi ikke var en teori ved siden af eller oppe
over andre videnskabelige teorier om (forskellige afdelinger af) verden; ja,
at filosofi i den forstand overhovedet ikke var en videnskab. Men at den
ligesom logikken bestod i konstruktion af tænknings- og handleredskaber
til realisering af menings- og værdifulde former for menneskelig eksistens.
Logik fremstod for mig ikke længere som en mere eller mindre spændende
håndtering af mere eller mindre meningsløse sprogudtryk eller symboler,
men som det afgørende ”organ(on)” til menneskelig eksistenskonstruktion.
Den foreliggende bog er første del af mit forsøg på at uddybe og udfolde
denne tanke om filosofi som virkelighedskonstruktion. Mens denne første
del præsenterer den grundlæggende idé bag tanken, bliver der i anden del
– under titlen ”virkelighedslogik” –tegnet et omridset af, hvad der ligger i
ikke længere at forstå logik som et udtryk for ”ren tænkning”, men som et
værktøj og en metode til at skabe virkelighed.
Det siger nok sig selv, hvor stor tak jeg skylder Lennart Nørreklit ikke
kun for inspiration af hans eget filosofiske forfatterskab, men også for alle
de altid spændende og udfordrende dialoger, vi har haft med hinanden i
årenes løb.
Desuden vil jeg gerne takke Annette Lorentsen, der som leder af Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, har støttet mit projekt
rundhåndet i de sidste år – også efter min pensionering. Tak også og igen
til Aalborg Universitetsforlag og dets leder, Pernille Herold, for godt publikationssamarbejde. Endelig og ikke mindst tak til bogens ”medtænkende”
sprogkorrekturlæser, Vibeke Munk, der er ansvarlig for udryddelsen af en
del af mine uundgåelige germanismer.
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