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Ludwig Wittgenstein er bedst kendt som forfatteren til Tractatus Logico-Philosophicus og Filosofiske
undersøgelser. Man har sædvanligvis sat disse to værker ind i henholdsvis logiske og sprogfilosofiske
sammenhænge. I denne filosofihistoriske tradition har der imidlertid været mange ting, der har været
vanskelige at forklare. Set i lyset af Wittgensteins uddannelsesmæssige baggrund som ingeniør og den
naturvidenskabelige filosofi han i den forbindelse stiftede bekendtskab med, toner et andet billede frem. I
denne bog viser Peter C. Kjærgaard, at Wittgensteins i filosofihistorisk perspektiv uforklarlige originalitet
giver mening, når den ses i en videnskabshistorisk sammenhæng. Forholdet til naturvidenskaberne lå dybt i
den unge Wittgenstein og blev ved med at præge hans filosofiske tænkning livet igennem. For første gang
foreligger nu en samlet fremstilling af Wittgensteins forhold til videnskaberne. WITTGENSTEIN OG
VIDENSKABERBE går tæt på Wittgensteins uddannelse, hans naturvidenskabelige inspirationskilder, hans
videnskabssyn, videnskabsfilosofien i den tidlige såvel som i den senere filosofi, samt hans matematikfilosofi.
Desuden præsenterer bogen en oversigt over den indflydelse Wittgensteins tanker har haft for det 20.
århundredes videnskabsfilosofi og videnskabsstudier. Udgivelsen er støttet af Aarhus Universitets
Forskningsfond.
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