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komplicerede begreber som natur, kultur, identitet, værdi og moral. Dette gøres på en afklarende måde, som
åbner op for tværfagligt samarbejde. Artiklerne kan læses og bruges hver for sig, men læst i sammenhæng

tegner de omridset af en åben og pragmatisk filosofisk naturalisme, der forstår den filosofiske begrebsanalyse
som en særligt specialiseret, men altid fuldt integreret, del af sin tids videnskab og kultur. "Det er et

gennemgående tema, at det både er ufrugtbart og unødvendigt at modstille humaniora og naturvidenskab. Har
man først tænkt kultur og natur fra hinanden, skaffer man sig uoverkommelige og dybere set overflødige

problemer med at tænke dem sammen igen. Vi skal hverken mystificere det menneskelige eller trivialisere det
naturlige. Det prøver jeg at skrive så enkelt og uteknisk om, som spørgsmålenes kompleksitet nu tillader." -

Hans Fink
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