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Læsevejledning til e-bog udgaven

E-bog udgaven af bogen ”Virkelighedsfilosofi Del I” er forbundet med 
et udførligt begrebsglossarium, ”Virkelighedsfilosofi Begrebsglossar”. Det 
gør det muligt, at læseren kan klikke sig fra bestemte begreber, der er mar-
keret med blå farve og understreget i bogteksten, frem til en begrebsforkla-
ring i glossariet. Læseren kan også klikke sig tilbage fra denne forklaring til 
den side i bogen, hvorudfra han/hun søgte forklaringen i glossariet. Læse-
ren vil dog flere gange i bogen støde på links, der ikke virker. Det betyder, 
at det således markerede begreb har været brugt tidligere i bogen og var 
forsynet med et fungerende link til glossariet. 

Læseren vil nogen gange både i bogteksten og i glossariet også støde på 
links til eksterne kilder (Internetsider), hvorfra han/hun ikke direkte kan 
klikke sig tilbage til den side i bogen eller glossariet, hvorfra han/hun klik-
kede sig frem til den eksterne kilde. I det tilfælde bliver han/hun altså nødt 
til selv at finde tilbage til pågældende side.  
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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 filoso-
fiske 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 samfundsviden-
skaberne 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 hav-
de 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 ahaop-
levelse, 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 mu-
ligt 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 
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 
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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 interesse-
ret mig for logik uden at forstå, hvad den egentlig handlede om. Med ud-
gangspunkt 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 Insti-
tut 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 publi-
kationssamarbejde. Endelig og ikke mindst tak til bogens ”medtænkende” 
sprogkorrekturlæser, Vibeke Munk, der er ansvarlig for udryddelsen af en 
del af mine uundgåelige germanismer.

Bogens e-bog udgave er forbundet med et omfattende begrebsglossar. Vigti-
ge begreber i bogteksten er linket sammen med en forklaring i glossariet. For at 
finde frem til denne forklaring behøver læseren bare klikke på linket. De enkel-
te forklaringer i glossariet indeholder delvis selv links til forklaringer af nogle 
begreber, der bliver brugt i forklaringen af det begreb, som læseren ønskede at 
finde en forklaring for. I begyndelsen af glossariet findes der en alfabetisk liste 
af alle begreber, der bliver forklaret i glossariet. Fra disse oplistede begreber 
findes der også links til deres forklaringer, og disse forklaringer er linket sam-
men med begreberne i listen. Læseren kan dog ikke komme per link tilbage fra 
glossariet til bogteksten. Han eller hun må altså selv finde tilbage til det begreb 
i bogteksten, han eller hun ønskede at finde en forklaring for.
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Indledning
En slags ledetråd for bogens opbygning har været nogle forsøg med en eks-
perimentel filosofiundervisning, som jeg har gennemført sammen med en 
kandidat i anvendt filosofi, Rikke Steen Mapstone, der også har en danse- 
og drama-uddannelse, ifm. et kursus i virkelighedsfilosofi og anvendt etik 
i faget Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet. Det eksperimentelle bestod 
i, at vi ikke kun gennem forelæsning og dialog med de studerende drøftede 
filosofiske problemstillinger og begreber, men også gennem kropsøvelser 
– hvor ikke mindst Rikkes drama- og danseerfaringer kom til udfoldelse 
– forsøgte at gøre disse begreber og problemstillinger sansbare og kropsligt 
håndgribelige.

Derfor er de efterfølgende kapitler opbygget således, at der først sker en 
drøftelse af virkelighedsfilosofiens centrale begreber efterfulgt af kapitelaf-
sluttende beskrivelser af nogle øvelser omkring disse begreber og dermed 
sammenhængende problemstillinger. 

Bogens overvejelser søger at finde nye veje til en grundlæggende forstå-
else af menneskelig væren-til i en foranderlig verden af ting og hændelser. 
Vi forstår vores tilværelse, når det, der virker på os, og hvordan vi virker på 
det, giver mening og får værdi for os. Mening og værdi ved det, der findes 
og sker, er ikke givet på forhånd. Det er en eksistentiel1 opgave – for menne-
sker og andre bevidst-værende væsener – gennem egen aktivitet at gøre det, 
der findes og sker, menings- og værdifuldt.

Denne opgaves grundlæggende karakter er måske grunden til, at begre-
bet ’virkelighed’ ikke indtager meget plads i nutidens filosofi-ordbøger. I 
Simon Blackburns 1996 ”Oxford Dictionary of Philosophy” bliver ’reality’ 
forklaret som: 

“That which there is. The question of how much of it there is forms the 
dispute between realists and anti-realists. Does it include: numbers, possi-
bilities, the future, the past, other minds, colours, tastes, the external world, 
mind as well as matter, or matter as well as experience?” (ibidem: p. 320).  

Noget mere omfattende omtales virkelighedsbegrebet i Mittelstraß 1996. 
Der nævnes både Aristoteles’, Kants, Hegels og den moderne modallogiks 
virkelighedsforståelse. For Aristoteles er virkelighed (enérgeia) en realise-
1 Jeg kalder det en eksistentiel opgave, da det for ethvert levende væsen på grundlag af dets 
evolutionære udrustning er ”givet op” gennem sine livsaktiviteter at udforme sin tilværelse efter 
egne behov og ønsker. Hvad det betyder og hvad det er værd at være til, er således resultat af, hvad 
levende væsener gør ud af den kendsgerning, at de er til. 
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ret mulighed (dýnamis). ’Enérgeia’ betyder ordret oversat ’iværksættelse’. 
Det antyder en begrebslig familielighed mellem ’virkelig’, ’virke’ og ’værk’, 
der gør sig gældende i forbindelse med senere konstruktive og modallogiske 
virkelighedsopfattelser (jf. Leibniz 1996, Kant 1998, Hughes & Cresswell 
1996, Nørreklit 2012). Aristoteles tænker en slags spænding ind i forholdet 
mellem det mulige og det virkelige. Virkeligt er noget, som har opnået sin 
entelécheia, dvs. det mål, der er anlagt i dets natur eller væsen. Den tanke 
minder igen om senere teleologiske virkelighedsopfattelser, der findes bl.a. 
hos Kant 2001 og Hegel 1963. 

At realisering, dvs. virkeliggørelse, er en dynamisk, målrettet og af den 
grund også værdiorienteret proces, dukker op igen hos Hegel. Ifølge Ari-
stoteles og Hegel er det virkelige altså ikke bare givet eller tilfældet, men 
resultatet af en udviklingsproces, der også kan slå fejl. Det virkelige som 
værensmodalitet, altså en bestemt værensmåde, er således belæsset med 
en spænding mellem tilfældighed og mål-, menings- eller værdi-rettethed. 
Denne spænding gør sig gældende i diskurserne omkring natur-kultur 
forskellen, dvs. forskellen mellem den menneskelige udviklings naturlige 
(fysiske og biologiske) grundlag og dets kunstige – teknologiske og kunst-
nerisk-videnskabelige – ”kultivering”. Kultur er altså det, der ikke er givet 
eller tilfældet af naturlige årsager, men et resultat af en menings- og vær-
diorienteret indsats af menneskelig handling.

Tankerne omkring det virkeliges værensmåde har dog også bevæget sig 
i den modsatte retning, hvor kun det, der findes og foregår uafhængigt af 
menneskets indgriben i naturens gang, blev opfattet som ”virkeligt” eller 
”reelt”. Denne tankebevægelse har gjort sig mest gældende i de mere em-
piristiske tankefarvande. Tydeligst inden for de positivistiske forsøg på at 
fatte det virkelige som det fra al subjektiv indflydelse rensede objektive. 

Schlick 1925/1979 resumerer sine overvejelser om, hvordan vi får kend-
skab til det virkelige i følgende konstateringer:

”Det virkelige kan således aldrig blive givet os gennem nogen som helst slags 
erkendelser. Det er til før al erkendelse. Det er det betegnede, som er der før 
al betegnelse. Denne sætning og alle domme, der ellers måtte blive fremsat, 
kan altid kun betegne, men ikke give, ikke bestemme, ikke skabe det” (ibidem: 
p. 201, min overs.).

Det siger jo med al tydelighed, at det virkelige ifølge Schlick ligger hinsides 
al menneskelig indgriben i verdens gang. Problemet ligger her ikke kun i 
spørgsmålet om, hvordan vi kan vide, at der findes noget hinsides al men-
neskelig indgriben i verdens gang, men også i spørgsmålet om, hvilken sta-
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tus den slags værende skal have, som faktisk er et resultat af menneskelig 
indgriben i verdens gang – altså alt, hvad vi i bred forstand kalder ’kultur’. 
En konsekvens af dette problem – og endnu mere problematisk – er, hvor-
dan vi på den baggrund i det hele taget skulle kunne begribe muligheden 
for handling, dvs. for bevidst, menings- og værdirettet menneskelig akti-
vitet. Det betyder jo, at ikke kun vores sanse-”organer”, men også vores 
menings- og værdistyrede andre kropsorganer (hænder, fødder, etc.) – det, 
som Merleau-Ponty 1945/2006 kalder den levende krop – ikke rækker ud til 
det virkelige. Sådan noget som instrumenter og medier, dvs. menings- og 
værdibestemte handlingsmidler, findes tilsyneladende heller ikke i Sch-
licks virkelighedsunivers. 

I Kants 1998 ontologi falder virkelighed ind under modalitets-kategori-
en. Ved siden af mulig og nødvendig væren findes der ifølge ham to andre 
værensmåder, som han kalder der-væren (Dasein) og tilfældighed (Zufäl-
ligkeit). Der-væren er modsat ikke-væren, og tilfældig væren er modsat 
nødvendig væren. Kant 1998 siger: „Virkelighedens skema er da-væren i en 
bestemt tid“ (B 184, Kant 1998: p. 245, min overs.). Og: „Virkeligt er, hvad 
der hænger sammen med erfaringens (oplevelsens) materielle betingelser“ 
(B 266, Kant 1998: p. 313, min overs.) Og slutteligt: „Perceptionen, der leve-
rer stoffet til begrebet, er virkelighedens eneste karakter2“ (B 273, Kant 1998: 
p. 319, min overs.). 

Vi kan altså kun vide, at noget er virkeligt, såfremt vi kan erfare, dvs. 
sanseligt percipere, at det er til. Det tilfældige er på sin side noget, der er til 
på et bestemt tidspunkt, men ikke på et andet tidspunkt. Det virkelige er så-
ledes tidsbestemt; enten er det altid til og således nødvendigt eller på bestemte 
tidspunkter og således tilfældet på disse tidspunkter. 

Ifm. det virkeliges modale fremtrædelsesformer er det givende at kik-
ke på Leibniz’ 1996 forklaring af, hvordan en deterministisk (fuldstændig 
kausalbestemt) verden ikke er identisk med en verden, hvor alt findes og 
sker (er til) med nødvendighed. Det virkelige er således muligt, men ikke 
nødvendigt. Det kan være til på bestemte tidspunkter, men behøver ikke at 
være til på alle tidspunkter. Det interessante spørgsmål er så, hvad det er, 
der gør det mulige virkeligt – dvs. gør, at det bliver tilfældet. Selvom det 
er strålende solskinsvejr i dag, så er det på grundlag af de på jordkloden 
herskende klimaforhold og vejrbetingelser muligt, at det vil regne i mor-
gen. For at det skal ske, må der indtræde vejrforhold (lufttryk, luftfugtighed 
m.fl.), der bevirker, at det regner. 

2 Med ’karakter’ mener han her åbenbart den afgørende egenart, der forbinder virkelighed med 
evnen til at percipere, altså sanseligt erfare, at noget er til og tilfældet. 
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Problematisk ved Kants ovenfor citerede virkelighedsforståelse er, at han 
ikke kun mener, det virkelige er tidsbestemt, men at han på grund af sin op-
fattelse af tid som anskuelsesform binder det virkelige til bevidst-værende 
væsener, der er i stand til at opleve det i en tidsligt ordnet sammenhæng. 
Da tid for ham ikke er en værensform, men kun en anskuelsesform, så kan 
det ikke være det virkeliges tidsbestemthed, der garanterer, at det, vi op-
lever, er til og tilfældet, men derimod kun at det skal være sanseligt givet. 
En konsekvens af denne opfattelse må være, at noget, der ikke opleves af 
nogen bevidst-værende, ikke kan være virkeligt.

Binder man det virkelige til dets mulighed for at blive erfaret af nogen 
bevidst-værende, så gør man i evolutionssammenhæng alt det, der var 
til og er sket, før der var opstået bevidst-værende organismer, til noget 
uvirkeligt. I samme bevægelse gør man også tid til noget uvirkeligt. No-
get, der er sket, før der var bevidst-værende væsener til stede, kan således 
ikke have været tidsbestemt (og må derfor netop være uvirkeligt). Men 
hvad var det så? Her bliver man tilbøjelig til alligevel at indtage Schlicks 
virkelighedssyn, der erklærer det virkelige for noget, der ligger forud for 
al form for bevidst opfattelse. Det er ikke givet os – hverken i erfaringens 
sanselige indhold eller dens tidslige oplevelsesstrukturering. Vi kan såle-
des ikke konstruere det vha. anskuelsesformer eller begreber (tænknings-
former) – fx ud fra (for at bruge Kants ord) det sanselige stof af vores 
(erfarings)oplevelser – men kun betegne det. Schlick binder ikke som Kant 
virkelighedsbegrebet til vores evner til at anskue eller tænke, men til at 
fastholde det oplevede vha. tegn – altså vores semantiske eller mere ge-
nerelt vores semiotiske evner. Hertil kan dog indvendes, at disse evner i 
sig selv ikke garanterer, at det, vi kan binde (relatere) til nogle tegn, også 
virkelig findes eller sker. 

Man kan ud fra disse modsatrettede forklaringsmønstre for det virkelige 
måske allerede få en anelse om, at det, vi mener med ’virkelighed’, i virke-
lighed er meget mere komplekst end disse forklaringer forudsætter. Og så 
kunne man formode, at det virkelige måske er tidsbestemt, men at tid ikke 
er en anskuelsesform, men en værensmodalitet; desuden at det hænger 
sammen med bevidst-værende væseners evne til at sanse (erfare), hvad der 
er tilfældet; men at denne evne skal suppleres med evnen til at opleve det, 
der findes og sker i sammenhæng med noget andet, der findes og sker; samt 
at disse sammenhænge kun kan konstateres vha. tegnsystemer og deres 
anvendelse til kommunikation med andre bevidst-værende væsener. Til 
forskel fra Schlick har Wittgenstein 1963b nemlig gennem sit såkaldte pri-
vatsprogs-argument vist, at kun kommunikerbare tegnsystemer dur som 
grundlag for konstruktionen af begrebssystemer, der gør oplevelsen af det, 
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der er til og tilfældet, forståeligt for os. Vi har altså – kan man formode – 
sandsynligvis brug for alle vores bevidsthedsevner for at kunne konstatere 
og forstå, hvad der er virkeligt.  

Whitehead 1929/1984 kræver af en virkelighedsfilosofi, at ”alt, hvad man 
forefinder i praksis, skal ligge inden for den metafysiske beskrivelses ræk-
kevidde” (ibidem: p. 48, min overs.). Han mener sågar, at ”metafysik ikke er 
andet end beskrivelsen af de almene principper, som lader sig anvende på 
alle praksissens enkeltheder” (ibidem). Virkelighedsfilosofien får her altså 
til opgave at vise sig anvendelig i praksis. Det kan også formuleres således, 
at filosofien – selv i dens mest abstrakte (metafysiske) udformninger – skal 
kunne stå sin prøve som anvendt filosofi.

Af denne lille idéhistoriske skitse af virkelighedsbegrebet kan det for-
nemmes, at virkelighedsbegrebet har spillet en næsten neuralgisk rolle, 
og har skilt de epistemologiske vande i filosofihistoriens gang. Desto mere 
bemærkelsesværdigt er det, at virkelighedsfilosofi, som traditionelt hed 
metafysik eller ontologi, frister en mere tilbagetrukket eller sågar fortrængt 
tilværelse i nutidens filosofi.  

Kalder vi verden, dvs. helheden og sammenhængen, af det, der findes 
og sker, en virkelighed, såfremt det, der findes og sker, giver mening og har 
værdi ”for os” (jf. Nørreklit 2012), så er formålet med de efterfølgende over-
vejelser at vise, hvordan verden kan gøres til en virkelighed.

Jeg betragter den sene Wittgensteins 1963 b tanker om ”sprogspil” som 
et filosofisk organon – dvs. som tænkeværktøj og metode – til at (op)finde 
mulighedsbetingelserne for erkendelse og handling. Der består en cirku-
laritet inden for klassisk epistemologi: vi skal forstå for at kunne forstå. 
Idéen om sprogspil som en form for praktisk logik muliggør et brud med 
denne erkendelsescirkel: vi kan ikke erkende betingelserne for erkendel-
sen gennem en endeløs kognitiv begrundelsesproces, men er nødt til (at 
gå over til) at gøre noget praktisk med det, vi gerne vil forstå, for at ska-
be (fremstille) et udgangspunkt for en mulig forståelse. Hvis man forstår 
noget, så har man fundet ud af, hvilken betydning (eller hvilke forskelli-
ge betydninger) det praktisk har for én. At forstå betyder således at vide, 
hvad man skal gøre. 

Der findes dog grundlæggende to forskellige former for handlinger – lad 
os af mangel på mere rammende betegnelser kalde dem praktiske og teore-
tiske. Man kunne også kalde dem manipulative og symbolske; manipulative 
(lat. manus = hånd) eller håndterende, fordi man typisk bruger hænderne 
til at udføre dem; symbolske, fordi man typisk anvender symboler i stedet 
for fysiske genstande for at udføre dem. De teoretiske former for forstå-
else, erkendelse og viden er ifølge denne praksislogiske tilgang resultater 
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af symbolske handlinger, og begreberne ’viden’ og ’handling’ er intrinsisk3 
forbundne (jf. Brandom 1994). 

Wittgenstein bryder dog ikke kun erkendelses- eller teori-cirklen på prak-
tisk vis – og overskrider på den måde grænsen mellem teori og praksis – 
men gør samtidig klart, at denne grænseoverskridelse kun giver mening i 
kooperation med andre aktører, dvs. som del af et socialt samvirke. Det gør 
han ikke mindst gennem afvisningen af muligheden for et privatsprog (jf. 
Wittgenstein 1963b: §§ 258-272). Han argumenterer for, at slutningen fra 
oplevelse til hukommelse og tilbage er en kortslutning, der så at sige ville 
”brænde sammen” som grundlag for vores meningsforståelse (og dermed 
hele erkendelsessystemet) uden indblanding af en ydre oplevelses- og hu-
kommelsesinstans i form af en anden aktør. 

Der findes naturligvis en hel del andre forsøg på filosofisk fornyelse ifm. 
vores virkelighedsopfattelse, erkendelsesteoretiske indsigt og forståelse af 
praksissens rolle for deres sammenhæng. Et af de mest gennemtænkte er 
Brandom 1994, et af de mest vovede er Barad 2007. 

Brandom 1994 kalder sin tilgang for normativ pragmatik. Den har ifølge 
ham sine rødder i Kant, Frege og Wittgenstein (jf. Brandom 1994: p. xiii). 
Han siger:

“The practices that confer propositional and other sorts of conceptual con-
tent implicitly contain norms concerning how it is correct to use expressions, 
under what circumstances it is appropriate to perform various speech acts, 
and what the appropriate consequences of such performances are” (ibidem).

Vores virkelighedsforståelse foregår således vha. praksisser, der på samme 
tid regulerer brugen af midler til gennemførelse af disse praksisser og deres 
værdi mhp. opnåelsen af intenderede mål. Der aftegner sig m.a.o. en indre 
(intrinsisk) sammenhæng mellem vores tænkende og praktisk handlende 
tilgang til virkeligheden. Den tænkende kan efter min mening opfattes som 
symbolsk eller virtuel og den praktiske som realiserende eller reel virkelig-
hedskonstruktion. Konstruktionen har ifølge Nørreklit 2012 flere dimen-
sioner og består i at relatere oplevede fakta til – ud fra disse fakta – mulige 
sagforhold. Denne konstruktive relatering mellem oplevelsessammenhæn-
ge og sagforhold kalder jeg meningsdannelse. Konstruktionen kan også bestå 
i at manipulere fakta således, at de derved realiserede forandringer mulig-
gør nye former for behandling (brug) af faktaenes bestanddele (substan-

3 Det engelske adjektiv ’intrinsic’ betegner en ’indre forbindelse’ mellem to ting og udtrykker 
således, at disse to ting har noget ’væsentligt’ tilfælles.
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ser, egenskaber, relationer og deres rum-tidslige lokalisering – jf. Barwise 
& Perry 1999, Devlin 1994). Med dette pragmatiske aspekt ved vores virke-
lighedskonstruktion er der ifølge Brandom endelig også forbundet et socialt 
og i forlængelse heraf et (teknisk, æstetisk eller moralsk) vurderende aspekt:

”The pragmatic significances of different sorts of speech acts are rendered the-
oretically in terms of how those performances affect the commitments (and en-
titlements to those commitments) acknowledged or otherwise acquired by those 
whose performances they are. The norms implicit in linguistic practice are ac-
cordingly presented in a specifically deontic form. But these deontic statuses are 
understood in turn as a form of social status, instituted by the practical attitudes 
of those who attribute and acknowledge such statuses.” (ibidem: p. xiii-xiv)

Selvom Brandom her kun taler om sproglige praksisser, så kan man dog 
tillade sig at tage det for givet, at lignende pragmatiske meninger/værdier 
(Brandoms ’significances’) gør sig gældende for alle former for menneskelig 
praksis. Ligesom Nørreklit ser også Brandom forskellen mellem det, Nørre-
klit 2012 kalder verden, og det, han kalder virkelighed. Brandom 1994 siger: 

”The natural world does not come with commitments and entitlements in it; 
they are products of human activity” (ibidem: p. xiv). 

Brandom skelner ellers mellem diskursive og andre praksisser ved at sige, 
at de førstnævnte producerer og forbruger (konsumerer) udsagnsmæssigt 
indhold (propositional content, jf. ibidem). En vigtig side af Brandoms nor-
mative pragmatisme er, at han ikke forstår relationen mellem væren og be-
vidst-væren som en repræsentativ, dvs. forestillings- eller erindringsrelation, 
men som en inferentiel, dvs. slutnings-relation. Man bliver ikke bevidst om 
noget ved på en eller anden måde at gøre det præsent, altså sanseligt el-
ler erindrende tilstede-værende for én. I stedet for bliver man bevidst om 
noget som et resultat af en tænkningsoperation4, bestående i en overførsel 
eller oversættelse af forviden (forforståelse) til en aktuel oplevelse. Vi bli-
ver bevidst om noget ved at identificere (sammenligne) det med noget, vi 
har et eller andet kendskab til eller viden om i forvejen. Det betyder, som 
Brandom selv formulerer det, at referentielle relationer skal kunne forklares 
vha. inferentielle relationer. Han mener for øvrigt, at han således stiller sig i 
en kontinental-europæisk rationalistisk tradition i stedet for en britisk-em-

4 Piaget 1973 bruger ’operation’ for indre eller symbolbårne handlinger.
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piristisk– dvs. Spinoza og Leibniz i stedet for Locke og Hume (jf. ibidem: 
p. xvi). 

Men hvordan skal det forstås, at sammenhængen mellem tænkning og 
virkelighed snarere skal forstås inferentielt, dvs. som en slutning, end som 
en eller anden form for afbildning, efterligning eller korrespondance? Slut-
ninger fører eller leder (lat. ducere) en aktør fra noget, der tages for givet (fx 
fakta eller principper), til noget, der ligger eller er indviklet (impliceret) i 
dette givne – fra præmisser til konklusion, som det hedder i logisk sprog-
brug. Men det, der er impliceret i det givne uden selv at være givet, er de 
muligheder, der er forbundne med det, der er tilfældet. Hvis det er en varm 
sommerdag, og noget vand – en sø, en flod eller havet – er i nærheden, så 
kan man hoppe i vandet for at blive afkølet. Hvad der er tilfældet, åbner 
altså muligheder for det, en aktør kan gøre. En ønskelig tilstand bliver re-
aliseret, når en aktør med udgangspunkt i det, der er tilfældet (præmis), 
gennem sin handling bliver ført over i eller hen til den ønskede tilstand (kon-
klusion). Handlingen virkeliggør således en mulighed, der ligger implicit i 
det faktiske eller givne. Handlingen kan således forstås som en form for 
eksplicitering af faktiske muligheder.

Hvis det her lyder, som om en bestemt tænkningsmåde (slutning) bliver 
projiceret på praktiske former for virkelighedskonstruktion, så skal det til-
føjes, at den reelle udvikling nok forløber omvendt – fra praktiske erfarin-
ger med at kunne overføre en faktisk tilstand til en anden faktisk tilstand 
til at kunne gøre noget lignende med tænkte tilstande. Brandoms sammen-
kobling af aletiske og deontiske slutningsmodaliteter giver her også et fin-
gerpeg om en sammenhæng mellem logisk nødvendighed og praktisk nød, 
tvang eller forpligtelse. 

Kernebegrebet i Brandoms normativt-pragmatiske forklaring af, hvor-
dan vi – sprogligt eller vha. andre medier – repræsenterer, dvs. forestiller os, 
hvad der findes eller foregår i verden, er begrebet udtryk (eng. expression). 
At udtrykke noget er ifølge ham det samme som at eksplicitere5 det: ”To 
express something is to make it explicit” (ibidem: p. xviii). Og det igen be-
tyder:

5 ’Implicit’ og ’eksplicit’ betegner modsætninger. Det implicitte er noget, der – ordret – er indviklet 
eller indfoldet i noget andet (jf. Bohm 1980). En logisk implikation er fx en udsagnssammenhæng, 
hvor et udsagn meningsmæssigt er indfoldet i et andet. Man siger, det ene udsagn medfører det 
andet. Eksplicit er noget, hvis (menings)indhold er udviklet eller udfoldet. Hvis man således udvikler 
eller udfolder, hvad en sag indeholder, så viser (eller beviser) man, hvad det er for en sag; man 
forklarer eller begrunder, hvad den betyder eller er værd.
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”… putting it in a form in which it can be given as a reason, and reasons 
demanded for it. Putting something forward in the explicit form of a claim is 
the basic move in the game of giving and asking for reasons” (ibidem). 

Spørgsmålet er så, om ’repræsentation’ i den forstand (betegne, beskrive, 
udsige) også kan oversættes med ’forestilling’. Man kan være i tvivl om, 
hvorvidt alle former for forestillinger er udtryksformer. Hvis jeg fx forestiller 
mig en enhjørning, dvs. ikke taler om eller tegner den, men kun ”imagi-
nerer” den (for at bruge et andet og mere ’visuelt’ ord for ’at forestille’), 
udtrykker jeg så indholdet af min forestilling i et eller andet medie? Men i 
hvilket? Hvad er forskellen mellem forestillingen af ordet ’enhjørning’ og 
udtalelsen af det? Forestiller jeg ordlyden eller skriftbilledet? Eller forestil-
ler jeg mig ingen af delene, når jeg forestiller mig en enhjørning, men pro-
ducerer i stedet et eller andet forestillings-billede? Men dette er netop ikke et 
reelt og visuelt sansbart, men kun et forestillet billede.

Mit egentlige spørgsmål i forlængelse af ovenstående citat er dog, om 
Brandom i et virkelighedskonstruktivt perspektiv binder sin pragmatisme 
for meget til semiotiske begrundelsespraksisser. Nok forklarer han de re-
præsentative (teoretiske) begrundelsesformer på baggrund af normative 
(deontiske) og sociale retfærdiggørelses-praksisser, men overser derved 
måske vægten af det virkeliges konstruktive (skabende, produktive, frem-
stillende) faktor. Skaber man værdier – fx en stols brugsværdi som sid-
de-møbel – for at retfærdiggøre noget? Er meningen med livet (den menne-
skelige eksistens) og den dermed forbundne virkelighedskonstruktion, at 
mennesket retfærdiggør sin eksistens? Over for hvem – sine medmennesker, 
pårørende? Er tilværelsen altså en prøve, der skal bestås – for at opnå hvad? 
Den evige salighed (paradiset)? Og hvis man dumper – opnår man så den 
evige lidelse (helvede)? Men hvis den form for belønning og straf bare er 
relikter af en moralhistorisk barnetro, hvad er så moralens funktion? Skal 
man prøve at bidrage til skabelsen af de bedst mulige eksistensbetingelser 
for flest mulige mennesker eller levende væsener i det hele taget – som utili-
tarismen foreslår? Handl sådan, at konsekvenserne af din handlen bidrager 
til virkeliggørelsen af de bedst mulige livsbetingelser for … Men overfor 
hvem eller hvad skulle vi være forpligtede til det?6 

6 Et modeksempel kunne være A. B. Breivik og andre former for racisme og radikale former for 
liberalisme, der er parate til at slette forpligtelsen overfor ”almenheden” og indskrænke den til 
en eller anden ”elite”. Hvorfor er det forkert – fordi eliten i sidste ende lider samme skæbne som 
flertallet? Og fordi det er tilfældet på grund af verdens tilfældighed? Den betyder jo, at der ikke 
findes naturlige eliter. Evolutionen fører ikke til elite-paradiser. Og det modsatte svar – pligtetikken 
(Kant) eller kærlighedsfilosofien (Nørreklit)? Holder det, fordi det er en historisk erfaring, at 
generel ansvarlighed eller kærlighed skaber bedre eksistensbetingelser end ligegyldighed og had? 
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Et alternativ – mhp. sammenhængen mellem erkendelse og handling hhv. 
teoretisk og praktisk viden – kunne være Kants 2003 forpligtelse til fornuften 
(det bedst tænkelige – en slags inferentiel etik) eller Arendts 2010 forpligtelse 
til tænkningen som baseret på forskellen mellem videnskab (positiv viden) 
og filosofi (refleksiv tænkning). Positiv eller sættende viden sætter en afstand 
og satser på afstand mellem den vidende (bevidst-værende) og genstanden 
for dens viden. Positiv viden (og videnskabelig viden i traditionel forstand) 
er således ”viden på afstand”7. Det traditionelle udtryk for denne afstandsvi-
den var en ’subjekt-objekt-spaltning’, der medførte en rottehale af lignende 
spaltninger eller dualismer: sjæl-legeme, ånd-materie, rationalisme-empiris-
me, teori-praksis osv. Filosofisk viden eller rettere sagt refleksiv tænkning 
foregår derimod afstandsløst midt mellem bevidsthed og væren. Jeg beteg-
ner denne afstandsløshed vha. bindestregen i udtrykket bevidst-væren. Et 
nyere forsøg på at tænke denne afstandsløse og i stedet sammenflettende vir-
kelighedsforståelse ind i en universel både fysisk og humanvidenskabelig 
sammenhæng, der bl.a. tager afsæt i kvantefysikken og konstruktivistiske 
samfunds- og humanistiske teorier foreligger i Barad 2007.

Barad 2007 tager udgangspunkt i Bohrs komplementaritetstankegang, 
der i generaliseret form siger, at virkelighedsfænomener – lige meget om 
det handler om fysiske, mentale eller sociale fænomener – afhængigt af ak-
tørens tilgang kan fremtræde i tilsyneladende grundlæggende forskellige 
ontologiske former: som bølge eller partikel, som genstand eller hændelse, 
som tilstand eller forandring. Dette udgangspunkt tænkes videre i retning 
af ophævelsen af de klassiske dualismer af subjekt og objekt, årsag og virk-
ning, bevidst-væren og væren, tegn og betydning. Også den virksomhed 
(virkningsform), der i traditionel forstand skulle relatere disse duale poler 
til hinanden – de forskellige former for inter-aktion – bliver i Barads vir-
kelighedsforståelse erstattet med en ikke-dualistisk virkningsform kaldet 
intra-aktion. Det betyder, at virkninger ikke finder sted mellem en virkende 
og en bevirket værensform, men så at sige inden i selve virkningsprocessen, 
der komplementært – afhængigt af aktørens (observatør, eksperimentator, 
osv.) delagtighed – enten kan fremtræde som årsag eller som virkning.

Barad kalder sin metafysik-version for virknings-realisme (agential rea-
lism). Det skal nok antyde, at verden enten kan opfattes som totalitet af 
sager (res, derfra: realisme) eller af virkninger (agential [måske et kunst-ad-
jektiv fra ’agency’ = bl.a. ’virkning’]: virkningsmæssig). Det (kvante)fysi-
kalske udtryk for denne virknings-virkelighed er ’superposition’ – den 

7 Kvantefysikkens indeterministiske træk har sået tvivl om, i hvilken udstrækning en viden, der 
baserer sig på afstanden mellem iagttager og det iagttagede objekt, kan opretholdes. 
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omstændighed, at to forskellige tilstande eller processer overlapper eller er 
sammenflettet i hinanden. Det virkelige tænkes her ikke længere som to ad-
skillelige ”sager” – årsag og virkning - men ud fra det, der forbinder dem. 
Det kunne man i mangel på en anden betegnelse også kalde ’virkning’ – vel 
at mærke virkning forstået som selve virkningsprocessen8 og ikke som en 
årsags resultat.

En beslægtet, dog ikke naturvidenskabeligt men humaniora-inspireret, 
tankegang gør sig gældende hos Burke 1969. Han beskriver begrebsdan-
nelse som en transformationsproces med udgangspunkt i en smeltedigel af 
flertydigheder på følgende måde:

“Distinctions, .,,arise out of a great central moltenness, where all is merged. 
They have been thrown from a liquid center to the surface, where they have 
congealed. Let one of this crusted distinctions return to its source, and in 
this alchemic center it may be remade, again become molten liquid, and may 
enter into new combinations, whereas it may be again thrown forth as a new 
crust, a different distinction. So that A may become non-A. But not merely 
by a leap from one state to the other9. Rather, we must take A back into the 
ground of its existence, the logical substance that is its causal ancestor, and 
on to a point where it is consubstantial with non-A; then we may return, this 
time emerging with non-A instead” (ibidem: p. xix) 

Den vigtigste inspiration til den foreliggende bog kommer dog, udover fra 
Wittgensteins 1963b senfilosofi, fra Nørreklits (jf. 1989, 2004, 2012, 2013) op-
fattelse af virkelighed som en gennem menneskelig praksis menings- og 
værdifuld konstrueret10 verden. I differentieringen mellem begreberne ’ver-
den’ og ’virkelighed’ kan der spores en vis parallelitet til Heideggers 1967 
skelnen mellem ’ontisk’ og ’ontologisk’ væren. Den logik, der gør sig gæl-
dende i Heideggers forståelse af overgangen og sammenhængen mellem 
væren (Sein) og bevidst-væren (Dasein, Existenz) er dog som fremtrædel-
ses-logik aldeles forskellig fra Nørreklits virknings- og praksis-logik. Den 
fænomenologiske logik, dvs. hvordan det værende ’ved sig selv’ viser for en 
bestemt type (onto)logisk værender, hvad det (væsensmæssigt) er, forstår 
verden, dvs. totaliteten af det værende, som hele tiden på vej til sig selv, 

88 Et lignende forsøg på at tænke virkelighed som proces og ikke som sags-forhold foreligger i 
Whitehead 1984.
99 Bemærk antydningen til en af kvantefysikkens grundindsigter, at virkningsprocesser ikke 
forløber kontinuerligt, men foregår gennem energi-spring. 
10 Opfatter man således virkelighed som en menneskelig konstruktion, så mener man naturligvis 
ikke, at verden – totaliteten af det værende – er menneskeskabt. Det, bevidst-værende væsener i 
verden er i stand til at skabe, er meninger og værdier, der kan forbindes med det værende.
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altså som en total selvrealisering. Hvis meningen med Heideggers 1967 
væren-i-verden (in-der-Welt-sein) er at blive sig selv blandt alt andet væ-
rende, så kan denne virkelighedsopfattelse udlægges som en ustandselig 
søgen efter at blive sig selv. På tysk findes der et meget passende ord for den 
type bestræbelse – ”Selbstsucht”. En person, der investerer sit Dasein i at 
søge eller realisere sig selv, dvs. en (på tysk) ”Selbstsüchtiger”, ville (på 
dansk) simpelthen være en ”egoist”. Man kan naturligvis overstrabadsere 
sin søgen efter motiver i Heideggers filosofi, der forbinder ham med nazis-
mens ekstremt egoistiske virkelighedsforståelse, men det vedbliver at være 
et faktum, at han selv mente, at hans fænomenologiske værenssyn var kom-
patibelt med nazismens ”Weltanschauung”.




