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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning  

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är de fyra komponenterna för att tillskansa sig 

kunskap enligt skolans läroplan.  

Det riktas likafullt överhängande problem i pedagogiska sammanhang när språkanvändningen 

och kunskapsbildning tas för given och där osäkerheten av ordanvändningens innehåll bortses 

och inte diskuteras. Detta är inte något konstigt i sig, i vardagliga sammanhang så tänker vi 

inte på hur vi använder orden men lyckas ändå ofta ta oss fram med våra önskningar.  

Det kan sägas att vi känner oss säkra på ett ords användning och att vi inte gör någon större 

reflektion över hur de används eller vad det betyder i någon djupare mening. Ofta behövs det 

inte utan vi får våra intentioner förstådda ändå.  

I en skolmiljö däremot presenteras oftast begrepp som sedan eleven ska förstå för att 

tillskansa sig ett betyg, som exempel socialism, dragningskraft eller Ekvatorn som tillhör en 

mer abstrakt art. Den didaktiska utmaningen för lärare ligger i att få eleven att förstå och 

uttrycka sin förståelse för att en meningsfull och likvärdig bedömning ska kunna genomföras 

som inte grundar sig i intuitiva antaganden om begreppen.  

Det går till exempel att lära sig ramsor som skolastikerna gjorde med Aristoteles syllogismer 

utan att för den delen har någon förståelse för grekens logik. Det är snarare minnesregler för 

faktainlärning som utan reflektion kan misstas som att en elev har förståelse. I min egen 

undervisning har elever vid prov till exempel använt sig av näst intill kopierade 

sammanfattningar från lektionerna för att lösa etiska dilemman. Det därför svårt att veta om 

eleverna har lärt sig minnesregler eller faktiskt förstått hur man ska lösa ett etiskt dilemma.     

Utmaningen i bedömning och utlärning blir därmed en form meta-självreflekterande över sin 

egen språkanvändning och det innehåll man vill förmedla.     

   Det finns även tendenser att inlärning allt mer har börjat förknippats med en form av 

uttrycksinlärning där förståelse snarare handlar om att ”acceptera” pedagogens egna 

önskningar.1 Att veta vad som är förståelse för att kunna göra dem synliga är en förutsättning 

för en rättvis och likvärdig bedömning.  

Eftersom det enligt en del finns en sociokulturell dominans i Sveriges lärosäten rörande 

pedagogik har en oro växt fram i forskning över att individer reproducera en språkanvändning 

                                                 
1 Arevik, Sten & Hartzell, Ove, Att göra tänkande synligt: en bok om begreppsbaserad undervisning, 
HLS förlag, Stockholm, 2007 s.114 
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där innehåll, begrepp och uttrycks identitet ofta blandas samman.2 3 Den ryska psykologen 

Lev Vygotskij används flitigt i didaktisk litteratur och står ofta som förgrundsgestalt inom 

teorin.4 En ingång i skillnad och delningen av begreppen förtjänar därmed en vidgad 

diskussion som det här arbetet har för intention att lägga fram.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet ämnar redogöra och diskutera förståelsens språkliga meningsbegrepp utifrån bärande 

teorier inom olika områden utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Främst läggs delar av den 

möjligt förbisedda fenomenografiska forskningen fram som alternativ mot den sociokulturella 

teorin och varför den senare Wittgenstein har ett stort inflytande i den förstnämnda. Den 

genomgripande frågan som ska försökas besvaras och diskuteras är hur förståelse konstitueras 

genom språkets användning utan att hamna i en form av kunskapsrelativism. En viktig 

distinktion blir därmed att även försöka utröna vad som menas med begreppet förståelse och 

dess användning.  

 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete rör sig främst kring frågan om ”hur” förståelse konstitueras och ”vad” förståelse 

är för något. Frågor som rör direkta enskilda metoder på hur man på bäst vis uppnår förståelse 

har inte det här arbetet för avsikt att förklara. På det området har till exempel Richard Mayer 

och Joan Gallini i When i Is an Illustration Worth Ten Thousand Words? forskat om hur 

bilder istället för ord är ett effektivare sätt att uppnå förståelse.5 Deras arbete har en 

förutbestämd premiss om förståelsebegreppet som sådant som inte diskuteras vidare som 

begrepp. Detta arbete ska snarare försöka diskutera vad förståelsebegreppet innefattar.  

Den kan även diskuteras om kognitiva teorier borde framföras i ett arbete om språk och 

konstituerande av förståelse. Analyser av kognitiva idéer så som Noam Chomskys teori om 

generativ grammatik kan inte göras helt rättvis utan en mer ingående fördjupning som 

förtjänar ett eget arbete.6 Det är inte en helt enkel avgränsning då mycket av det här arbetet 

                                                 
2 Andeberg, Elsie, Språkanvändningens funktion vid kunskapsbildning, Pedagogisk Forskning i 
Sverige, årg 14 nr 4, s.295 
3 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000 s.15 
4 Arevik, S, & Hartzell, O, 2007, s.115 
5 Mayer, Richard & Gallini, Joan, When i Is an Illustration Worth Ten Thousand Words?, Journal of 
Educational Psychology, 1990, Vol. 82, No. 4,715-726 
6 Searle, John R. (red.), The philosophy of language, Oxford Univ. Press, London, 1971, Chomsky, 
Noam, s.71-100 
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rör sig mycket inom det lingvistiska området där förståelseprocessen möjligen skulle kunna 

ses som en ren kognitiv process som är medfödd efter bland annat Chomskys generativa 

teorier.  

En premiss i det här arbetet är nämligen att förståelse och språk är någonting som man lär sig, 

det borde därför finnas med i beaktandet att det finns etablerade teorier som menar 

annorlunda.   

   Eftersom Wittgensteins arbete skiljer sig så pass mycket så är det brukligt att göra en 

uppdelning i from av ”tidiga-” och ”senare” Wittgenstein. Eftersom det material jag har tagit 

del av främst fokuserar på den senare Wittgenstein, nästan uteslutande ur boken Filosofiska 

undersökningar, har även min avgränsning gjorts där.7 När det står ”enligt Wittgenstein” eller 

”Wittgenstein menar” etc. så är det vad man bruka kalla för den ”sena Wittgenstein” som 

åsyftas om inget annat står angivet.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Hur reproduktion av samtalsmönster säkerställer ett fördjupat förståelselärande har i mycket 

förblivit obesvarad. Detta menar bland annat Elsie Andeberg som hävdar att hur de 

relationella språkliga innebörderna samspelar med förståelsen har försatts på undantag i 

forskningen på grund av att de har tagits för givna och att begreppet setts som något intuitivt. 

Istället så är det språkanvändningens diskursivitet och utveckling av begreppsliga strukturer 

som har blivit belyst i en social-konstruktivistisk linje.8 I sin forskning pekar hon på att det 

sociokulturella inflytandet i pedagogiken har skapat ett missförstånd som handlar om att 

språket fungerar i att uttrycka ett innehåll.9 Det har till följd fått att undervisning istället för att 

fokusera på innehåll istället anger regler för till exempel uttryckens lexikala eller 

konventionella betydelser där det inte finns krav på specifik tillämpning.10    

Liksom Andeberg har mina eftersökningar visat att inom den sociokulturella teorin i svensk 

didaktisk forskning skrivit förvånansvärt lite om hur förståelse konstitueras utan hänvisar till 

familjebegreppet kunskap istället.11  

 

                                                 
7 Undantag finns i förklarandet av ”ostensiva definitioner” där exempel har hämtats ur ”Blå boken 
och Bruna boken”  
8 Andeberg, E, 2009, s.294 
9 Andeberg, E, 2009, s.304 
10 Andeberg, E, 2009, s.304-305 
11 Mina eftersökningar på lämpliga artiklar har genomförts på databaser som varit tillgängliga via 
Linköpings universitet. Nyckelbegrepp som använts är bland annat: ”Sociokulturell förståelse”, 
”Förståelse inom sociokulturella teorin” osv. med grammatiska variationer.    



4 
 

1.5 Metod och material 

När man skriver inom det epistemologiska området så är det en ständigt självreflekterande 

process som genomlöper hela arbetet. Det är således en hermeneutisk metod från min sida 

som inte gör några anspråk på att studera teorier från en objektiv utgångspunkt. En sådan 

utgångspunkt tror jag är inte möjlig och borde därför inte misstas för att ha sådana ambitiösa 

intentioner.  

Material i arbetet har valts efter denna hermeneutiska metodanvändning där olika 

strömningarna inom pedagogiken har försökts ge en representativ bild av de olika idéer som 

påverkat dagens pedagogik.  

 

1.6 Teori och begrepp 

Det har påtalas att den humanistiska vetenskapen skapar förståelse för mänskliga 

livsyttranden, medan naturvetenskapen förklarar naturfenomen.  

Den franske filosofen Paul Ricœur har i åtskilliga böcker skrivit om skillnaden mellan dessa 

vetenskaper. Wilhelm Dilthey brukar benämner han som den första som gör en distinktion 

mellan just begreppen förståelse (Verstehen) och förklaring (Erklären) för att göra skillnad på 

vetenskaperna.12 Ricœur gör gällande att förståelse sedan Dilthey ansetts vara en mänsklig 

aktivitet som existerar genom mentala processer genom tolkning medan förklaringen rör 

fenomen som ligger utom det föreställda och snarare ligger närmare kausala orsaker utanför 

oss.13  

Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe och Jon Elster menar att uppdelningen dock inte alltid är 

självklar. Påståendet om att till exempel att den hypotetisk-deduktiva metoden enbart är 

applicerbar i naturvetenskapen beror snarare på missförstånd.14  

Frågan vad det är som ska bli förstått ger författarna tre huvudgrupper som kan definiera 

objektet eller fenomenet:  

(A) personer, och många djur 

(B) handlingar, och många andra mer eller mindre medvetna aktiviteter, som personer och djur 

utför, 

(C) produkter av sådana handlingar, såsom språkliga uttryck (ord, satser, texter osv);.. 15 

                                                 
12 Ricœur, Paul, Minne, historia, glömska, Daidalos, Göteborg, 2005, s.  
13 Ricœur, Paul, From text to action: essays in hermeneutics, II, Continuum, London, 2008[1991], 
s.122-123 
14 Føllesdal, Walløe, Elster, O, 2007, s.130 
15 Føllesdal, Walløe, Elster, O, 2007, s.130 
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När det står att förståelse om ”världen” eller ”omvärlden” så syftas det ofta på saker som står 

utanför en själv, i detta perspektiv förståelse om (A) (B) eller (C). Ett skrivet brev är således 

en produkt (C) skrivet (B) av en person eller djur (A).  

Men de menar även att det finns saker som ligger utanför kategorierna; som komplicerade 

apparater och naturprocesser som vi säger att vi förstår.16 Att säga ”Jag förstår inte varför det 

inte regnar” borde egentligen yttras med: ”Jag kan inte förklara varför det inte regnar”.  

Att dessa företeelser ligger inom förståelseuttrycket är alltefter författarna en kvarleva av vårt 

språks uppkomst. Naturfenomen sågs som produkter av guds handlingar. Människor som inte 

tror på gud fortsätter dock använda språket på detta sätt; som om att naturen är något man 

förstår istället för att förklara.17  

En troende person skulle därmed försöka förstå vad gud vill med sina handlingar när en 

jordbävning inträffar genom att använda vissa uttryck medan en forskare inom området skulle 

förklara fenomenet med till exempel kausala orsaker som gett upphov till seismiska vågor. 

Likväl använder forskaren ett språk som snarare påminner om den troendes. 

Ludwig Wittgenstein gör liknelsen att delar av vårt språk är som förstäder i en gammal stad. 

Det är ett virrvarr av gränder, torg, nya och gamla hus med tillbyggnader från skilda tider som 

är omgivna av förorter med raka regelbundna gator och enformiga hus.18  

 

Sociokulturella perspektivet 

Att sammanfatta en teori görs sällan helt rättvist då det ofta finns många strömningar som 

menar olika. Men som utgångspunkt i pedagogiska sammanhang menar Hartzell och Arevik 

så brukar den ryske psykologen Lev Vygotskij framställas som föregångare för teorin. Han 

menar att kunskap är socialt konstruerad och en del av kulturella historien.19  

  I svensk forskning är Roger Säljö en stark förespråkare för det sociokulturella perspektivet 

och skrivit mycket i ämnet i pedagogiska sammanhang. Han beskriver perspektivet som 

följande:  

Grundtankarna i en sådan [sociokulturell] ansats är bland annat att kunskap är något som inte 

endast finns inom individer – utan tvärtom mellan människor. Kunskap utvecklas och bemästras 

framför allt genom samspel mellan människor som försöker samordna sina perspektiv och 

                                                 
16 Føllesdal, Walløe, Elster, O, 2007, s.131 
17 Føllesdal, Walløe, Elster, O, 2007, s.131 
18 Wittgenstein, Ludwig, Filosofiska undersökningar, Ny uppl., Thales, Stockholm, 1992, §18 
19 Arevik, S, & Hartzell, O, 2007, s.114-115 
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gemensamt hantera situationer. Kunskapens ursprung är helt enkelt i interaktion och inte i 

interna psykologiska förlopp.20 

 

Till skillnad från Føllesdals, Walløes och Elsters definition, och vad vi kommer att se 

fenomenologin och den fenomenografiska perspektiv, av objektet återfinns kunskap istället i 

interaktion, det vill säga mellan människor. Säljö framför tydligt att människan genom 

kulturen lever i en konstgjord värld.21   

Det är kommunikationen i sig som då blir det som konstituerar kunskap och lärande. Lärande 

är ingen privat process och att kunskap är något som vi skulle kunna komma överens om är en 

myt, menar Säljö.22 Människan är istället diskursiv i sin natur och förståelse uppnås istället 

stegvis mellan människor.23  

 

Fenomenografiska perspektivet  

Inom delar av den fenomenografiska forskningen har ett alternativ till den sociokulturella 

forskningen växt fram för att försöka förklara tolkning och förståelseprocessen utifrån 

förstaperson eller agentperspektiv och särskilt intresse har funnits för den senare 

Wittgenstein.24 25 En del sociokulturell forskning hänvisar även till Wittgensteins idéer om 

språket, men är något Johansson menar att den sociokulturella forskningen mycket har 

missförstått. 26 Det finns således skilda meningar om Wittgensteins arbete.  

   Det fenomenografiska perspektivet som delas av Andeberg och Johansson har, till skillnad 

från det sociokulturella perspektivet som menar att subjektets upplevelser är förbundet med 

relationer till andra subjekt för att skapa sig förståelse om sin omvärld, en ansats om objektet 

som någonting givet och förstås inom en privat process.27 28  

Det fenomenografiska existensberättigandet inom pedagogiken förklarar Andeberg som 

följande  

                                                 
20 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl., Norstedts, Stockholm, 
2010, s.68 
21 Säljö, R, 2010, s.30 
22 Säljö, R, 2010, s.27 
23 Säljö, R, 2010, s.35 
24 Johansson, Thorsten, Språk och diskurser i pedagogisk forskning om lärande, Pedagogisk Forskning 
i Sverige, årg. 14 nr 4, 2009, s.277–292 
25 Andeberg, E, 2009,  s. 296 
26 Johansson, T, 2009, s. 282 
27 Johansson, T, 2009, s.284 
28 Andeberg, E, 2009, s.295-296 
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Relationen mellan språkanvändning och kunskapsbildning har tagits för given och osäkerheten i 

samspelet mellan ordanvändning och innehåll bortser man ifrån. Konsekvenserna har blivit att 

problemet med individers reproduktion av kunskap inte ägnas någon större uppmärksamhet. Den 

övergipande frågan, hur reproduktion av samtalsmönster säkerställer ett fördjupat lärande när 

relationen mellan språkanvändning och erfarenhet behandlas som en identitet, har förblivit 

obesvarad.29 

Det som utmärker fenomenografin med fenomenologin är individens relationella förhållande 

till sin omvärld, menar Johansson.30 Ansatsen är därmed i likhet med fenomenologin inriktad 

på att medvetandeakterna alltid är riktade mot objekt, men fokuserar istället på den 

lärandeprocess som föregår.  

Fenomenografin menar tillskillnad från den sociokulturella teorin att objektet inte är förankrat 

mellan sociala relationer som stipuleras utifrån kommunikativa processer i lärandet. Objektet 

finns istället givet (utsträckt) men problemet är förstås att man inte kan studera det från en 

tredje part som något ”utifrån perspektiv” eftersom det är medvetandeakterna som studeras. 

Istället måste utgångspunkten vara ett första- eller agentperspektiv.31 Som jag tolkar en form 

av hermeneutisk cirkularitet då Johanssons agentperspektiv har sitt avstamp hos Husserls 

fenomenologi och begrepp intentionalitet.32  

Med begreppet intentionalitet menar Husserl att de allra första givenheterna, premisserna 

tolkar jag det, förstås efter det cartesianska cogitation.33 För Husserl står medvetandeakterna 

alltid riktad mot något. 34 Fenomenografin har därav till följd en syn på Jaget som ett isolerat 

objekt och där världen ligger utsträckt utanför, vilket även är kännetecknande för Descartes, 

Hume och Kant, menar Johansson.35  

Det är rimligt att anta att inom Husserls fenomenologi och Johanssons och Andebergs 

fenomenografi genom sin trohet till objektet skulle hamna i en dikotomi med teorier som 

istället menar att utgångspunkten för cogitot enbart är reducerande tolkningar.  

Det har dock funnits betydelsefulla filosofer som komplicerar bilden av att det skulle finnas 

en lika tydlig skillnad mellan teorierna. Husserls efterföljare i Freiburg: Martin Heideggers 

mer komplicerade alltid-i-världen-varo sporrade fenomenologin bort från subjektet i en ny 

typ av fenomenologi som istället antog förståelse som en möjlighet, ett projekt, som a priori 

                                                 
29 Andeberg, E, 2009, s.295 
30 Johansson, T, 2009, s.277 
31 Andeberg, E, 2009, 
32 Johansson, T, 2009, s.287 
33 Husserl böjer Descartes ”Cogito” till ett substantiv  
34 Husserl, Edmund, Fenomenologins idé, Daidalos, Göteborg, 1995, s.43 
35 Johansson, T, 2009, s.287 
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föregår det varande.36 Och att som Ricœur vara strukturalist men samtidigt trogen till 

fenomenologin är möjligen ett av de tydligaste exemplen på att det ofta finns mer 

komplicerade perspektiv där teorier inte kan ställas i polemik utan tydlig definitioner.37 

Ricœur menar att under 1900-talet har den generativa grammatiken, strukturalismen, 

poststrukturalismen och dekonstruktionismen har diskursen fått en expanderad betydelse där 

språket ses som summan av enheter som är institutionaliserade som upprätthålls och består av 

förståelse och begreppsbildning där den mänskliga interaktionen utgör dess särskilda 

uttryck.38 Samtidigt menar filosofen Johan Olsson att Ricœur under sina yrkesverksamma tid 

alltid var troget objektet och fenomenologin.39
 

Andebergs och Johanssons fenemenografi är likaså trogen Husserl i sina artiklar och 

utgångspunkten finns alltid i hans agentinriktade intentionalitet där objektet existerar. 

 
1.7 Disposition 

Bakgrunden är en delvis utgångspunkt för Wittgenstein både tidiga och senare idéer som 

kommer att utvecklas men likväl en väldigt översiktlig överblick för delar av den 

språkfilosofiska historien och dess problem vars väsentliga bakgrundsfaktorer skulle vara 

svårt att förbise.  

Det finns goda skäl till att förklara delar av Wittgenstein och hans syn på språkets funktion 

eftersom han har fått ett väldigt stort inflytande i språkfilosofiska sammanhang och särskilt 

inom fenomenografin vilket undersökningen ”2.1” börjar med för att sedan kunna återkomma 

till hans idéer i det resterande arbetet där särskilt avsnittet med språkspel och meningsregler är 

genomgående. Här ingår även en del av Wittgensteins familjelikhet som kopplas ihop med 

hur förståelsen kan äga olika betydelser.  

Ett ytterligare förtydligande av Andebergs och Johanssons fenomenografiska perspektiv finns 

för att återge koppling mellan Wittgenstein och Andebergs och Johansson.  

I ett försök att konkretisera hur den konkreta användningen av språket fungerar för att 

konstituera förståelse studeras sedan hur intentions roll som sedan kopplas ihop med 

Andebergs och Johanssons fenomenografiska metodanvändning som de kallar för den 

Intentionala- expressiva ansatsen.  

                                                 
36 Heidegger, Martin, Vara och tid, Daidalos, 2012, 2012, s.25  
37 Engdahl, Horace (red.), Hermeneutik: en antologi, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1977, Anders 
Olsson, s.59 
38 Ricœur, Paul, From text to action: essays in hermeneutics, II, Continuum, London, 2008[1991], s. 
5-6 
39 Engdahl, Horace (red.), Hermeneutik: en antologi, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1977, Anders 
Olsson, s. 59 
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Till sist analyseras den diskursiva och sociokulturella perspektivet och diskursanalysen utifrån 

de idéer som tidigare har angetts i uppsatsen.  
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2. Undersökningsdel  

2.1 Bakgrund 

Det är brukligt att i arbeten avhandlande filosofi börjar med den ”första fotnoten.” Liknande 

gör Paul Ricœur i Minne, historia, glömska om Platons förståelsebegrepp som han menar är 

tätt är sammankopplat med Platons bildteori (Eikon) som utläggs i dialogerna Sofisten och 

Theaitetos.40  

Ricœur menar att Platons storhet fanns i hans favoritmetod, nämligen, delningen.41 Platons 

begreppsapparat får oss att se skillnad på kategorierna inom begreppen, vilket annars sofisten 

utnyttjar genom mimetisk teknik, det vill säga med imitation och magi.42  

Ett exempel Ricœur skriver är ”fågelburmodellen” som innebär en skillnad på att använda 

kunskap och äga sådan.43  

Platons delning möjliggör skillnad mellan uttrycket och det benämnda. Platon gör delning 

mellan begreppen i form av en analogi där en nedskrivare (grammateus) och en målare 

(demiurgos). Varje ord måste enligt Platon motsvaras av en bild i själen för att bli förstådd 

och skapa en diskurs.44 Detta skulle således få som konsekvens att all kunskap måste 

motsvaras av en sammansatt bild.  

Den moderna språkfilosofin brukar annars sägas börja hos Gottlob Frege.45 46 Freges teorier 

har enligt Johansson fått stor betydelse för dagens språkfilosofiska tänkande och särskilt lyfter 

han fram Begriffsschrift och Über Sinn und Bedeutung där Frege i den senare gör åtskillnad 

på uttryck, innehåll och det som benämns. Identitetutsagor fick på det viset en förflyttad 

identitetsrelation från uttryck till det benämnda.47 Wittgenstein skulle senare benämna detta 

som ostensiv inlärning utan predicerade egenskaper (Se 2.1).  

Freges delning var inte lika självklar innan. Tidiga idéer hos Frege (Begriffsschrift), menar 

Johansson var att identitet istället var en relation mellan uttrycken.48  

Dessa tre komponenter sattes sedan ihop av Ogden och Richards i sin bok ”The meaning of 

meaning” till den så kallade Ogdens triangel, förklarar Johansson.49   

                                                 
40 Ricœur, Paul, 2005, s.43 
41 Ricœur, Paul, 2005, s.47 
42 Ricœur, Paul, 2005, s.47 
43 Ricœur, Paul, 2005, 2005, s.46 
44 Ricœur, Paul, 2005, s.51 
45 Johansson, T, 2009, s. 281 
46 Searle, J.K (red.), 1971, Searle, J.K, s.2 
47 Johansson, T, 2009, s.281 
48 Johansson, T, 2009, s.282 
49 Johansson, T, 2009, s.281 
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Figur 1. Ogdens triangel 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ena hörnet finns uttrycket, i det andra innehållet och i det tredje objektet som uttrycket 

refererar till.  

Wittgensteins efterföljare på Cambridge, Georg won Wright skriver att Frege (och Bertrand 

Russell) har varit normgivande med ett särskilt grunddrag för logiken i fortsatt språkfilosofi.  

..Frege och Russell ville ordna logikens lagar enligt Euklides mönster i geometrin, till en 

byggnad av grundsatser (axiom) och följdsatser (teorem). Frege kallar uttryckligen sin metod för 

”euklidisk”.50     

Det har således inom den analytiska filosofin gjorts försök att utforma ett språk och en logik 

som ska svara mot verkligheten. Detta är något som Wittgenstein senare skarpt skulle 

kritisera.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Wright, Georg Henrik von, Logik, filosofi och språk: strömningar och gestalter i modern filosofi, 
[Ny utg.], Nya Doxa, Nora, 1993, s.67 

Mening 

Referens Uttryck 
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2.2 Undersökning 

Språkinlärning 

Wittgenstein skriver i början av sin postumt utgivna bok Filosofiska undersökningar om 

Augustinus anspråk i Bekännelser på hur språkets ord benämner föremålen vilka i sen satser 

skapas i olika former av kombinationer.51  

 

..språkets ord benämner föremål – satser är kombinationer av sådana ord. – I denna bild av 

språket hittar vi rötterna till idén: varje ord har en betydelse. Denna betydelse är tillordnad till 

ordet. Den är det föremål som ordet står för.52 

 

Wittgenstein beskriver här hur kyrkofadern en gång lärde sig språket. Han märkte hur de 

vuxna fick fram ljud för att åsyfta ting i deras närhet. Genom gester och miner osv. lärde 

Augustinus sig enskilda ords betydelse och hur han själv lärde sig dem. Detta tillvägagångsätt 

kallar Wittgenstein för primitiv språkinlärning.53 

Ovanstående kan låta självklart när vi uttrycker substantiv som ”stol” ”bord” eller ”penna” 

och gör en hänvisning direkt till objektet i fråga genom att till exempel peka som Wittgenstein 

menar att primitiv språkinlärning innebär. Det är så här man som barn lär sig uttrycken för de 

olika föremålen i sin närhet.  

Det är när tillämpningen av abstrakta ord som ”auktoritär”, ”hjärtskärande” och 

”befrämjande” som så kallade ostensiva definitioner blir allt mer svårhanterbar för 

inlärningen. 

  Det Wittgenstein kallar för en ostensiv utlärning av språket innebär att vi genom att visa 

referensen för den som ska lära sig ger vi den ett uttryck som till exempel ”Penna”. Man kan 

likna det med att man sätter en skylt på referensen eller begreppet där ordet ”Penna” står 

skrivet. Ostensiv utlärning predicerar inget om föremålet eller fenomenet utan skapar en 

associativ förbindelse mellan objektet och uttrycket.  

Att säga:  

”Pennan är röd”.  

Är därmed ingen ostensiv definition enligt Wittgenstein då den predicerar någonting.  

Däremot är: 

”detta är runt” ”detta är ett” och ”detta är hårt” exempel på ostensiva definitioner enligt 

                                                 
51 Wittgenstein, L, 1992, §2 
52 Wittgenstein, L, 1992, §1 
53 Wittgenstein, L, 1992, §3 
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Wittgenstein.54  

Frågan Wittgenstein tidigt, retoriskt, frågar sig är om vi redan här kan säga att vi har en 

förståelse av orden genom uttrycken.55 Ytterligare fråga som kan ställas bredvid 

Wittgensteins är om vi skulle göra det, skulle det innebära att vi förståelse av omvärlden? 

 

Språkspel    

Många skulle nog säga att de åtminstone har en intuitiv förståelse om substantiven ”penna”, 

”befallning” samt ”fråga”.  

Om jag skulle fråga person ”b”: ”Kan du ge mig pennan?” Att ”b” även borde förstå att han 

ska handla, det vill säga implicit ge honom pennan, är dock något som satsen ”Kan du ge mig 

pennan?” inte i sig uttrycker som en befallning. Trots att det är en fråga så förstår vi det som 

ett imperativ genom dess menliga innehåll, satsen har det vill säga en innebörd.  

När ”b” då enbart svarar ”Ja.” till följd av tystnad utan att svara med den underförstådda 

handlingen (att ge honom pennan) kan detta införa att person ”a” säger ”Jag frågade dig för 

att vara artig, men du vet vad jag egentligen menar.” Det vill säga: ”Ge mig den där pennan!” 

Språket är därmed fyllt med sociala konventioner eller regler som Wittgenstein benämner som 

språkspel som inte direkt följs av en anpassad förutbestämd logik som är ett direkt 

utpekande.56  

Språkspel avser i exemplet för att framhäva talandet av språket som en aktivitet.57Att person 

”a” påtalar det han finner det innehållsliga motsvarar inte uttrycket. Men ändå skulle många 

ändå förstå vad ”a” egentligen menar på grund av den aktivitet i språkspelet som en person 

har lärt sig att förstå ett spels regler.  

Person ”b” har måhända enbart som avsikt att vara komisk i sin vetskap om uttryckets direkta 

förhållande till innehåll inte stämmer överens och där ”b” enbart svarar på uttrycket utan att ta 

hänsyn till innehållet, trots att ”b” är väl medveten om menandet hos ”a”. Om inte så är fallet 

har ”b” hamnat i ett språk vars konventioner inte överensstämmer med ”b:s” egna.  

   Språket ska enligt Wittgenstein tjäna förståelsen mellan ”a” och ”b” att få igenom sina 

önskningar.58 Om ”b” nästa gång enbart ge honom pennan utan att säga ett ord på satsen ”Kan 

du ge mig pennan?” (Det vill säga lyda den underliggande befallningen) så skulle någon 

kanske vara belägen att påtala att ”b” ostensivt lärt sig uttryckets egentliga innehåll, men som 

                                                 
54 Wittgenstein, L, Blå boken och Bruna boken, 1999, Thales, Stockholm, s.1-2 
55 Wittgenstein, L, 1992, §4 
56 Wittgenstein, L, 1992 s.14 
57 Wittgenstein, L, 1992, §23 
58 Wittgenstein, L, 1992, §2 
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inte är så självklart vilket ger skäl att undersökas ytterligare.  

 

Det logiska språket eller idealspråk 

Det rimliga här skulle därmed tyckas vara att vi istället för språkspel skulle kunna utforma ett 

språk där uttrycket direkt svarar mot innehållet och referensen; ett så kallat logiskt språk, eller 

idealspråk, som skulle göra slut på alla missförstånd inom vetenskapen och pedagogiken och 

på så vis skapa en förmedlingspedagogik som direkt svarar mot referensen eller begreppet. Så 

varför lyckades till exempel inte Frege i sina ”euklidiska” försök få rätsida med språket och 

dess problem?   

   Det Wittgenstein påpekar med dessa försök är att de problem som sysselsatt filosofer genom 

alla tider precis har sin grund i missuppfattning om att språket skulle ha en logisk funktion 

hos oss, att den skulle föregå logiken, det vill säga att det är språket som först utformar de 

logiska reglerna och inte tvärtom. I själva verket menar österrikaren att det inte existerar en 

exakt korrespondens mellan språk, empiri och världen som gör att varje sats inte bör betraktas 

korrelerat som en bild av verkligheten   

 

Till den särskilda villfarelse, som här åsyftas, ansluter sig andra från olika håll. Tänkandet, 

språket, ter sig som det helt unika korrelatet till bilden av världen. Begreppen: sats, språk, 

tänkande, värld, står i en rad efter varandra, vart och ett likvärdigt med varje annat. (Till vad 

skall nu dessa ord användas? Det saknas det språkspel, vari de är användbara.) 59 

 

Det är därmed enligt Wittgenstein omöjligt att fånga språket sanna essens då det är dömt att 

misslyckas från början. Språkspelet är enligt Wittgenstein nödvändigt för att det ska kunna bli 

användbart och därmed göra sig förstått.  

 

Vi vilseleds av illusionen att det specifika, djupa, det för oss väsentliga i vår undersökning ligger 

i att begripa språkets ojämförliga väsen. Dvs., den ordning som råder mellan begreppen sats, 

ord, slutledning, sanning, erfarenhet, osv.60 

 

Illusionen består utav att vi tror att ord som ”språk” ”erfarenhet” och ”värld” inte har en plats 

lika självklar som tingen. Men om de omnämnda orden har en användning är de lika verkliga 

som ”stol” ”bord” och ”lampa.”61 Problemet är som påtalats att tänkandet likställs med logik 

                                                 
59 Wittgenstein, L, 1992, §96 
60 Wittgenstein, L, 1992, §97 
61 Wittgenstein, L, 1992, §97 
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där ordningen i världen a priori utgår från språkets möjligheter.62 Att inom 

förmedlingspedagogik behöva peka på objektet i fråga som ”stol” skulle på så vis vara ett 

antagande om att det är uttrycket ”stol” som skapar förståelse. Denna associativa förbindelse 

har snarare lärt oss följa en regel där uttrycket misstas, men det kan vara användbart för att ge 

möjligheter att utforska betydelsen ytterligare.  

   Det som utmärker den senare Wittgenstein är därmed att han och många andra trott att 

språket har kunnat ge en representativ bild av verkligheten vilket han själv försökte 

vederlägga i Tractatus logico-philosophicus.63 I själva verket så finns det ingen elementär 

korrelation som förbinder ord med verkligheten hos sena Wittgenstein. Han går därmed emot 

sin tidigare kända bildteori. Undersökandet av satser genom isolerade metoder menar han blir 

en omöjlighet eller ett skapande av nonsens och ger istället upphov till nya filosofiska 

problem.64  

 

Familjelikhet 

Ett språk kan aldrig skiljas från dess användning hos Wittgenstein. Han gör liknelsen med att 

försöka hitta den riktiga kronhjärtskocken genom att plocka bort alla bladen från den.65 Det är 

ordens likhet som fått filosofer att hamna på villovägar när användningen av språket har 

förbisetts. 

   När vi således talar om ”förståelse” så kan likheter i uttrycken ändå betyda olika saker, det 

vill säga att referensen skiljer sig från uttrycken och uttrycken skiljer sig från referensen och 

det är därför missförstånd uppkommer. Det finns därmed skäl att försöka reda ut uttrycket och 

begreppet förståelse ytterligare.  

  Ett begrepp kan äga en så kallad familjegemenskap: salt och peppar tillhör till exempel 

familjen kryddor trots att salt är en mineral och peppar en växt. Det är rimligt att påstå att 

begreppet kryddor definieras efter dess användning; i till exempel matlagning.  

Att säga att ”Han hade för mycket kryddor i maten” är rimligt att utgå från vad man i 

hermeneutisk tradition kallar för förståelsehorisont. Føllesdals, Walløe och Elster menar att 

förståelsehorisonten är medvetna eller omedvetna hållningar som vi vid en given tidpunkt har 

vår uppmärksamhet på.66 En kock skulle därmed kalla salt för en krydda medan en 

                                                 
62 Wittgenstein, L, 1992, §97 
63 Wittgenstein, L, 1992, §23 
64 Wittgenstein, L, 1992, §119 
65 Wittgenstein, L, 1992, §164 
66 Føllesdal, Walløe, Elster, 2007, s.139 
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gruvarbetare skulle kalla det för mineral trots att de pekar på samma referens.   

Lars Hertzberg menar, med hänvisning till Wittgenstein, att förståelsen antingen är intransitiv 

eller transitiv. Transitiv innebär att det finns ett svar på frågan vad någon förstår om objektet 

medan intransitiv skulle beskrivas att det inte finns för avsikt att ha till hands ett svar. 67 Att 

säga att man inte förstår ett självmord är i den meningen inte vara för vad det är att förstå. 

Transitiv förståelse skulle följaktligen kunna användas som verb; det blir en fråga om ”sant” 

eller ”falskt” i ett problemlösande om övervinnande av ett objekt vilket innebär att det finns 

ett svar på frågan vad.  

   Bristen till vår förståelse ligger enligt Wittgenstein i tidigt i boken Filosofiska 

undersökningar att vi inte överblickar användningen av orden. Det är den översiktliga 

framställningen förmedlar förståelse, som består utav att ”se sammanhangen”.68 Med detta 

tolkar jag Wittgenstein att det finns en relationskedja mellan transitiv och intransitiv men har 

olika innehåll trots att uttrycket är detsamma. Wittgenstein formulerar längre fram i 

Filosofiska undersökningar:  

 

Vi talar om förståelsen av en sats i den meningen i vilken den kan ersättas med en annan som 

säger detsamma; men också i den meningen vari den inte kan ersättas genom någon annan. (Lika 

litet som ett musikaliskt tema genom ett annat.) I det första fallet är det satsens tanke som är 

gemensam för olika satser; i det andra något som blott dessa ord, i dessa kombinationer, 

uttrycker. (Förståelsen av en dikt.)69 

 

Likt salt och peppar tillhör begreppet förståelse ett familjebegrepp som till exempel enligt den 

svenska skolan kallas kunskap. Att säga att man inte förstår ett självmord skulle i den 

bemärkelsen snarare vara intransitiv, det vill säga ett vägrande, eller avståndstagande, i att 

godta ett sådant utförande vilket då istället handlar om ett icke accepterande och inte 

strävandet efter ett objekt. Uttryckens likhet kan göra att vi tror att vi pratar om samma sak 

när vi i själva verket utgår från olika referenser. 

 

Johanssons och Andebergs fenomenografiska perspektiv 

Johansson och Andeberg presenterar i vardera artiklar ett fenomenografiskt perspektiv på 

lärande.70 71 Andeberg belyser att det i emperisk fenomenografisk forskning visat att 

                                                 
67 Hertzberg, Lars, Förståelsen och dess gränser, Glänta 1 ‐ 2, 1995, s.107‐112, s.6 
68Wittgenstein, L, 1992, §124 
69 Wittgenstein, L, 1992, §531 
70 Johansson, T, 2009, 277-292  
71 Andeberg, E, 2009, s.293-310 
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förståelse är bundet till innehåll och där uttrycken i sig ofta får utrymme för att tolkas som 

förståelse hos eleverna. Detta gäller särskilt inom de naturvetenskapliga ämnena.72  

Inom förmedlingspedagogiken har det enligt Andeberg skett en språklig reproduktion av 

uttrycken för att det främjar en ytlig inlärning. En vidare diskussion av hur eleverna skapar 

förståelse har dock inte problematiserats utan tagits för given.  

Johanssons och Andebergs fenemenografiska perspektiv utgår mycket från Wittgensteins syn 

på språket och hur personer reflekterar och uppfattar sin egna språkanvändning och uttryck.  

 

Förståelsens konkreta användning 

Lars Hertzberg menar att förståelsen i sin relation till det förstådda är neutral. Ett skrivet brev, 

jämför han med, har ingen korrelation med hur det uppfattas eller vidare vad vi tycker om 

innehållet eller hur vi förstår det.73  

Om jag skickar ett viktigt meddelande från fiendeland till hemmafronten så är det visserligen 

viktigt att mina adressater förstår mig, men det som gör det viktigt är de praktiska följderna: 

meddelandet förfelar sitt syfte om det inte blir förstått. Samtidigt är det minst lika viktigt att 

motparten inte förstår mig. Förståelsen är alltså viktig på grund av sina praktiska konsekvenser, 

inte för sin egen skull.74 

 

Hertzberg gör liknande som Wittgenstein skillnaden på att uttrycken aldrig kan förstås utifrån 

sig själv och menar att ett meddelande först blir förstått genom dess konkreta användning och 

syften.  

Den slovenska filosofen Slavoj Žižek beskriver detta karakteristisk effektfullt som en 

”sanningseffekt oberoende av sin bokstavliga sanning..” med en egen analogi som bygger på 

ett skämt från det inte längre existerande DDR. Skämtet går ut på att en tysk arbetare får ett 

jobb i Sibirien och utarbetar en kod med sin vän för att han misstänker att alla brev läses 

igenom av censorer i Sovjetunionen, som är minst sagt känsliga för negativ kritik. Koden är 

att alla brev skrivna i rött bläck är falska. När vännen får det första brevet skrivet med, märk, 

blått bläck står det: 

 

                                                 
72 Andeberg, E, 2009, s.293 
73 Hertzberg, L, 1995, s.3 
74 Hertzberg, L, 1995, s.3 
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”..allt är underbart här: hyllorna i affärerna är överfulla, mat finns i överflöd, lägenheterna är 

stora och ordentligt uppvärmda, biograferna visar filmer från väst, här finns många vackra 

flickor som är redo för en affär – det enda du inte kan få tag på är rött bläck.”75    

  

Vi verkar alltså likväl ha att göra med en negation som existerar underförstått trots att den inte 

följer de regler som ursprungligen gjordes upp mellan parterna. Men hur exakt kan vi veta 

det? 

Enligt satslogiska konvektiv skulle följden kunna bli:  

 

p) Blått bläck → Allt är underbart här och förutom att det saknas rött bläck.  

 

Hertzbergs poäng att förståelsen är fundamental på grund av sina praktiska konsekvenser och 

intentioner belyser Žižek liknande i sitt skämt att det logiska språket inte blir användbart om 

det inte uppfyller sitt syfte.  

Brevet är med Wittgensteins förklaring av språkspel ett sätt för arbetaren att få vännen att 

kunna förstå hans intention vilket annars inte skulle vara möjligt. Förståelsen finns bland 

annat för att få igenom våra önskningar som även Wittgenstein menade.76  

  Så hur får den tyska arbetaren sina önskningar förmedlade? det vill säga göra sig förstådd. 

Detta sker genom att skriva in referensen till koden i det kodade meddelandet som då visar på 

att brevet egentligen skulle ha skrivits med rött bläck. Men innebär det ändå inte fortfarande 

att det blåa bläcket medför att hela utsagan måste vara sann eftersom den är skrivet med ett 

annat bläck än rött?  

   Detta är förstås självreferensens stora problem och måste föras fram genom tolkning för att 

inte hamna i en apori. Det Žižek belyser är att den förutbestämda koden är elementär, det vill 

säga ska svara mot verkligheten, om inget annat har sagts. Men genom att självreferera att 

omnämnandet av det röda bläcket saknas i meddelandet skapas då vad Žižek kallar ”..en 

sanningseffekt oberoende av sin bokstavliga sanning..”77 

Från den tyska arbetaren får en negation ”en sanningseffekt” trots de förutbestämda regler 

som uppställts. Med Wittgenstein kan denna negation uppkomma genom att använda språket i 

dess faktiska kontext. Han menar att det inte är filosofins uppgift att lösa aporier utan snarare 

överblicka spelets uppkomst  

 

                                                 
75 Z ̌ižek, Slavoj, Välkommen till verklighetens öken, Vertigo, Stockholm, 2004, s.7 
76 Wittgenstein, L, 1992, §2 
77 Žižek, S, 2004, s.7 
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Det fundamentala faktum är här: att vi fastlägger regler, en teknik, för ett spel, och att det sedan, 

när vi följer reglerna, inte går som vi trott. Att vi alltså så att säga trasslar in oss i våra egna 

regler.78 

 

Detta påvisar alltså i enlighet med Wittgenstein att förståelse konstitueras genom sin 

användning.  

Satsen ”Det enda du inte kan få tag på är rött bläck” får med enlighet med detta konvektivt 

”¬” som då negera föregående satser. 

Därmed:  

”¬ Allt är underbart här: hyllorna i affärerna är överfulla, mat finns i överflöd, lägenheterna är 

stora och ordentligt uppvärmda” osv.  

När det innehållsliga inte motsvaras av uttrycket så kan det mycket väl ändå skapa en 

förståelse som det i Wittgensteins mening, logiska språket inte skulle kunna; det logiska 

språket måste genom sin konsekvens ta hänsyn till det blåa bläckets bokstavliga sanning som 

Žižek kallar det.79  

Det logiska språket skulle därmed implicera att Sibirien har överfulla hyllor i affären osv. och 

att det enda som saknas i detta paradis är precis rött bläck.  

John R. Searle uppmärksammar liknande problemet med Russels sats ”The King of France is 

bald” (Det finns ingen kung av Frankrike så hur kan han då vara skallig) om hur en sats inte är 

meningsfull isolerad. Den grammatiska formen kan därav, menar Searle, misstas för en logisk 

form.80  

Den intentionala- expressiva ansatsen 

Andeberg menar med den intentionala-expressiva ansatsen att det är omöjligt att förstå uttryck 

utan en ”omedelbar och faktisk kontext”. Den intentionala-expressiva ansatsen är ett 

analysverktyg för att fokusera på uttryckens innebörder i relation till hur objektet ska 

uppfattas. Utgångspunkten är att det finns ett objekt som det genom medvetandeakter går att 

avgränsa och skaffa sig ett djupinriktat lärande om. 81 Johansson menar liknande att det är 

                                                 
78 Wittgenstein, L, 1992, §63 
79 Žižek, S, 2004, s.7 
80 Searle, John R. (red.), The philosophy of language, Oxford Univ. Press, London, 1971, s.3-4 
81 Andeberg, E, 2009, s.296-296 
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intentionen hos agenten som står i fokus som han menar mycket överensstämmer med 

Husserls fenomenologi.82 

Liksom som hos Wittgenstein existerar det för den intentionala-expressiva ansatsen ett behov 

för ett konkret utgångsläge.83 Wittgenstein menade som tidigare sagt att vi annars ”trasslar in 

oss i regler” som inte svarar mot verkligheten.84  

   Ta till exempel satsen ”Denna sats är falsk” som blir en apori där sanningsvärdet inte går att 

slutleda. Detta skulle Wittgenstein mena beror på att försöket att slutleda en sådan sats utgår 

från att språket kan rubba den faktiska användningen när allt den gör är att beskriva den. Det 

är således inte rättfärdigat att använda en sådan sats då det är nonsens.85  

   Enligt Andeberg består ord utav innebörder och förståelsen består utav innehåll. Språket 

består utav vokabulär som äger innebörder som inte är givna utan ett kontextuellt eller 

konkret sammanhang.86 Ett uttryck kan därmed aldrig förstås utifrån sig själv utan är 

beroende utav en association för att göras meningsfull som Wittgenstein förklarade med 

ostensiv inlärning.87  

   Förståelsens innehåll konstitueras enligt Andeberg när språkanvändningen funktion 

fokuseras på något konkret i ett strävande. Variationen av uttrycken i innebörderna erbjuder 

på så vis möjligheter att förståelsen identitet preciseras och avgränsas och inte tas för given. 

Men det måste ske i en omedelbar faktiskt kontext.88   

Den intentionala-expressiva ansatsen skulle möjligen angripa ”Denna sats är falsk” med en 

form av hermeneutisk metod som undersöker intentionerna i en sådan sats.   

Först då främjas avgränsning och organisation av innehållet i förståelsen.89 Det är med 

Husserls terminologi det reducerande när medvetandeakterna alltid är riktade mot 

någonting.90 Det är ett avgränsande i ett strävande.   

   Konceptualiseringen är en del av den agentinriktade intentionala- expressiva ansatsen där 

Johansson menar att agenten står i internt förhållande till omvärlden. Konceptualiseringar är 

vad Johansson menar är det som bevarar frågan om hur individen gör världen begriplig. Den 

svarar på frågan hur vi förstår världen hur vi relaterar oss till den.91 Vilket är en central del av 

                                                 
82 Johansson, T, 2009, s.287 
83 Andeberg, E, 2009, s.296 
84 Wittgenstein §63 
85 Wittgenstein, L, 1992, §124 
86 Andeberg, E, 2009, s.296 
87 Wittgenstein, L, §6 
88 Andeberg, E, 2009, s.307 
89 Andeberg, E, 2009, s. 296 
90 Husserl, E, fenomenologins idé, s.6 
91 Johansson, T, 2009, s.281 
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Johanssons och Andebergs fenomenografiska förklaringen av förståelsekonstitueringen.92  

Meningsregler kommer endast till utryck i sin användning, inte i sig, och kan inte formuleras 

eller systematiseras eftersom de lever i en intern relation till hur förståelse av något 

utvecklas.93 Wittgenstein menar att filosofins uppgift inte består utav att lösa motsägelser som 

kan uppstå i sådana försök. Istället är det reglerna som möjliggör att problemet som först 

uppstår före motsägelsen som borde överblickas.94  

Den intentionala-expressiva kan ses gentemot Wittgensteins syn på filosofi 

 

Filosofin ställer bara fram allt till beskådande och förklarar eller härleder ingenting. – Då allt 

ligger i öppen dag, finns det heller ingenting att förklara. Ty vad som eventuellt ligger fördolt, 

intresserar oss inte. 

”Filosofi” kunde man kalla det som är möjligt före alla upptäckter och uppfinningar.95  

 

Det fenomenografiska perspektivet och genom den intentionala-expressiva ansatsen som 

Andeberg och Johansson använder sig av har således både hämtat inspiration från Husserls 

intentionalbegrepp som utgår från ett agentperspektiv hos medvetandeakterna samt 

Wittgensteins sena tänkande om att meningsfullt språk inte är något som han menar ligger 

fördolt.    

 

Den (upp)brutna triangeln 

Johansson och Andeberg använder sig av en modell som de kallar den uppbrutna triangeln96 

som verktyg för analys av komponenter vid språkanvändningen som utgår från på Ogdens 

triangel med en viktig skillnad. Vad den uppbrutna triangeln saknar är en länk mellan uttryck 

och referens.97 Där referens fanns hos Ogdens triangel existerar istället konceptualiseringar 

som i sin tur leder ensamt till vad Andeberg och Johansson menar vad fenemenografin kallar 

objekt. 98 99  

 

                                                 
92 Johansson, T, 2009, s.287 
93 Andeberg, E, 2009, s.305 
94 Wittgenstein, L, 1992, §125 
95 Wittgenstein, L, 1992, §.63 
96 Andeberg kallar den för ”brutna triangeln” men pekar på samma figur. 
97 Johansson, T, 2009, s.281-282 
98 Johansson, T, 2009, s.282 
99 Andeberg, E, 2009, s.295 
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Figur 2. Den uppbrutna triangeln                      

 

 

 

 

 

 

 

Med konceptualisering menas som tidigare sagt att vi begreppsliggör världen till mentala 

föreställningar. Istället för att kalla det benämnda för begrepp eller referens så är istället 

konceptualiseringen för Johansson en viktig del av språkets konstituerande funktion. Han 

menar att våra konceptualiseringar och förståelse av omvärlden enbart uttrycks i språkets 

kommunikation.100 

   Det finns en viktig distinktion om generella idéer inom språket som möjliggör 

konceptualiseringar; den lingvistiska uppfattningen gör gällande, enligt Johansson, att språk 

utgörs av vokabulär som är strikt regelstyrda. Språket fungerar enligt denna teori som ett 

system av uttryck som kombineras i olika former och avgör om en sats är meningsfull eller 

inte.101 Skolgrammatik ger han exempel på som exempel, som en regelstyrda vokabulär i mer 

vardagliga former.102    

   Johansson menar att detta beror på att lingvistiken undersöker vokabulär, uttryck och regler 

och inte innebörder, mening eller begreppsliga innehåll som en filosofisk ansats gör.103  

Svårigheten att kalla den för filosofisk som motsats till lingvistisk för Johansson är förstås att 

delar av språkfilosofin delar det med Wittgenstein kallar regelstyrda spel och ger exempel på 

Searle, Tarski, och delar av strukturalismen.104
  

Wittgenstein menar liknande att dessa regelstyrda spel ska har för intention att hitta idealet för 

verkligheten men att vi felaktigt tror att grammatiken ska vara ”rent och skarpskuret” för dess 

ändamål.105  

                                                 
100 Johansson, T, 2009, s.278 
101 Johansson, T, 2009,s.278 
102 Johansson, T, 2009, 278-279 
103 Johansson, T, 2009, s.279 
104 Johansson, T, 2009, s.280 
105 Wittgenstein, L, 1992, §102, §105 
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Hur vi förstår världen och relaterar oss till den med konceptualisering är istället förbundet 

med objektet i fråga enligt den intentionala-expressiva ansatsen. Till skillnad från Ogdens 

triangel så binds aldrig uttryck och delen av objektet ihop i den (upp)brutna triangeln.    

Andeberg påstår att den brutna linjen visar att det istället för uttrycken egentligen är 

innebörderna som har den egentliga funktionen för förståelsekonstitueringen. Den brutna 

delen är alltså språkets avbildande funktion eftersom det inte existerar någon relation mellan 

uttrycken och objekten samt inte heller mellan uttrycket och innehållet.106  

Andeberg menar att dominerande teorier idag inom pedagogik och undervisningssammanhang 

tar uttrycken och språklig förståelse för givna eftersom de tror att språket i sig ger en 

representativ bild av verkligheten.107 Detta kan möjligen vara samma problem som tidiga 

Frege behandlade om att identitet är relation mellan uttrycken, som Johansson belyste tidigare 

som problematiska.108
 

   I en del för att förstå ett begrepp när det kommer till undervisning är att först ha en 

uppfattning. Andeberg förklarar det som 

 

Uppfattningar handlar alltid om ”något”, de har ett innehåll, och utgör olika ställningstaganden 

som den studerande gör i sitt närmande till objekt. Närmandet i lärsituationer kännetecknas av 

en avsiktlighet i att bilda kunskap om något. Innehållet i uppfattningar konstitueras i 

studenternas närmande till detta ”något”, som inom fenomenografisk forskning benämns 

objekt.109 

Förståelsen är ett övervinnande och har alltid en riktadhet mot objektet. En uppfattning är 

innehåll som alltid handlar om något konkret. Språket menar Andeberg benämner inte 

innehåll utan uttrycker det.  Brutenheten i den brutna triangeln visar på den intentionala-

expressiva ansatsens försök i att klargöra denna skillnad.110  

Genom hermeneutisk cirkularitet kan den brutna triangeln sedan skapa ett sammanhang vilket 

förklaras genom att uppfattningarna är delar som kan förstås utav helheten och helheten 

förstås genom delarna.111  

Uppfattningarna har en intern relation till de innebörder som ett uttryck måste äga. Uttrycken 

kan således inte förstås genom ett annat uttryck utan vara beroende av objektet i 

                                                 
106 Andeberg, E, 2009, s.297 
107 Andeberg, E, 2009, s.206 
108 Johansson, T, 2009, s.281 
109 Andeberg, E, 2009, s.298 
110 Andeberg, E, 2009, s.298 
111 Andeberg, E, 2009, s.306 
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fenomenografisk mening. 

  

Förståelse om förståelse 

Likaså menar Wittgenstein att uttrycken i sig inte kan skapa någon konstituering för 

förståelse. Problemet ligger i att vi tror att logiska uttryck svarar mot en representativ 

korrelation till objektet 

 

Att det här föreligger ett missförstånd, visar sig redan däri, att vi i denna tankegång går från 

tolkning till tolkning; som om var och en tillfredställde oss för ett ögonblick tills vi kommer att 

tänka på en tolkning som i sin tur ligger bakom den förra. Därigenom visar vi nämligen att det 

finns en uppfattning av en regel, som inte är en tolkning; utan som från fall till fall av 

användningen yttrar sig i vad vi kallar ”att följa regeln” och vad vi kallar ”att handla emot 

den”.112  

 

När uttryck ställs mot varandra kan det enligt Wittgenstein menas att vi får en övertygelse 

som tillfredsställer oss eftersom det finns en bakomliggande tolkning. Uttrycken har genom 

regler misstagits som identitet men pekar egentligen inte på någon referens. Det vi i själva 

verket har lärt oss är att följa en regel.  

   Att i pedagogiska sammanhang lära ut uttryck och innehåll implicerar alltså inte 

konceptualisering av objektet och därmed konstituera någon förståelse om det. Istället är 

risken att det sker en reproduktion av uttryck med varandra.113 Vi går från ”tolkning till 

tolkning” som Wittgenstein påpekade.  

Istället är förståelse ett medvetandegörande av reflektioner i ett samspel av uppfattningar, 

uttryck och innebörder i den omedelbara faktiska kontexten.114 Detta beskriver Andeberg som 

en form av samspel där användningen avgör hur förståelsen identifieras gentemot uttrycken 

och innebörden.115  

Frågan är dock fortfarande behäftad i ett induktivt identitetsproblem. Var existerar 

förståelsen?  Låt säga som entitet, är en mycket svår fråga som Wittgenstein formulerar med 

sin egen delning och avgränsningar som Johansson och Andeberg möjligt förbiser. Att 

upptäcka eller lokalisera förståelsen är inte utan problematik, Wittgenstein påpekar en viktig 

                                                 
112 Wittgenstein, L, 1992, § 201. 
113 Andeberg, E, 2009, s.293 
114 Andeberg, E, 2009,  s.298 
115 Andeberg, E, 2009, s.306 
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distinktion om hur förståelsen kring till exempel känslor kan förstås induktivt 

 

Kan den som aldrig känt smärta förstå ordet ”smärta”? – är det erfarenheten som skall lära mig 

om det förhåller sig så eller inte? – Och när vi säger ”Ingen kan föreställa sig smärtor som inte 

en gång känt dem” – hur vet vi det? Hur skall man avgöra om det är sant?116   

Det ställs på sin spets ytterligare när strävandet efter begreppet behäftas av den metareflektion 

som det innebär att ha förståelse av begreppet förståelse  

”Vad händer när en människa plötsligt förstår?” – Frågan är illa ställd. Frågar den efter 

betydelsen av uttrycket ”plötsligt förstå”, så är svaret inte en hänvisning till en process som vi 

kallar så. 

– Frågan kunde betyda: Vilka är symptomen på att någon plötsligt förstår; vilka är de 

karaktäristiska psykiska fenomen som beledsagar den plötsliga förståelsen? 

(Det finns ingen grund att anta att en människa känner t.ex. ansiktets uttrycksrörelser eller 

förändringar i andningen, som är så karakteristiska för en sinnesrörelse. Även om hon känner 

dem så snart hon riktar uppmärksamheten på dem.) ((Hållning))117   

 

Det Wittgenstein pekar på är hur man ska kunna komma åt en annans människas förståelse. 

Ska vi likställa den med vår egen förståelse? Kan någon som inte varit med om Förintelsen 

ändå lyckas förstå vad det innebar att genomlida det? Wittgenstein menar att detta 

lokaliserande är en meningslös uppgift, den är odefinierbar upplevelse.118  Här blir 

Wittgenstein intressant nog skeptisk.     

 

Konstituerande av världen genom diskurser 

Fenomenografin har till sin epistemologiska utgångspunkt i den intentionala- expressiva 

ansatsen där ontologiska skillnader existerar gentemot när det kommer till den populära 

sociokulturella teorin i pedagogik. Arevik och Hartzell menar på att sociokulturella teorier 

nästan helt dominerar lärarutbildningarna.119 Andeberg och Johanssons fenemenografiska 

utgångspunkt kommer här i kollisionskurs med diskursanalysen som få stå till svars i en tydlig 

dikotomi i varderas berörda artiklar.  

   Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips så är diskursanalysen idag den mest 

                                                 
116 Wittgenstein, L, 1992, §315 
117 Wittgenstein, L, 1992, §321 
118 Wittgenstein, L, 1992, §322 
119 Arevik, S, & Hartzell, O, 2007, s. 114-115 
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populära ansatsen inom humaniora och samhällsvetenskaperna och utgår från att 

diskursanalysen bygger på strukturalistisk och post strukturalistisk språkfilosofi som hävdar 

att tillträdet till verkligheten går genom språket.120 

   Både Johansson och Andeberg är särskilt kritisk till den sociokulturella teorin som de menar 

inte säger något om begreppet utan enbart om kommunikationen och inte förståelseobjektet 

som påtalats. Flera teoribildningar blandar samman de språkliga uttrycken och deras innebörd, 

vilket leder till undersökningar av uttryck istället för deras innebörd vilket då skulle frångå 

intentionen om hur språket konstituerar förståelse om världen.121 

De sociokulturella teorierna, däri Johansson och Andeberg menar diskursanalysen inräknar, 

har istället för att undersöka begreppet hamnat i en kommunikativ regelstyrning. 

Johansson beskriver diskurser som ett filter mellan individen och världen där uppsättningar av 

uttryck i form av vokabulär filtrerar vår förståelse av omvärlden efter de uttryck som finns i 

vokabulären. 122 I sin kritik menar han att vokabulären på så vis skulle ha en konstituerande 

funktion vilande på vokabulären i sig. Den är i linje med samma problematik som Johansson 

har om lingvistikens förhållande till lärande och Wittgensteins problem att ge språket en 

förutfattad logisk korrelation till verkligheten.123  

   Diskurser har enligt Johansson istället förmågan att skapa en språklig behaviorism genom 

sin reproduktion av fokus på kommunikationsmönster av vokabulären. Som jag tolkar 

Johanssons så menar han att istället för att tala om begreppen så har det sociokulturella 

perspektivet istället fokuserat på regelstyrda kommunikationer i den sociala omgivningen. 

Detta medför att det snarare är uttrycket, inte begreppet, som egentligen studeras trots att det 

är det sistnämnda som då skulle vara intentionen.124  

Johansson skulle således mena att diskurser är undersökandet av satser genom en isolerad 

metod eftersom det är kommunikationsmönster som undersöks och inte förståelseobjektet i 

fråga. Att skapa förståelse av världen genom diskurser och social interaktion i sig skulle i och 

med det enligt Johansson frånskjuta den konceptualiseringen som krävs för en förståelse av 

det språkliga innehållet eftersom uttryck felaktigt ses som identitet.125   

   Winther-Jørgensen och Phillips har uppmärksammat problemet och menar med begreppet 

                                                 
120 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000 s.4, 15 
121 Johansson, T, 2009, s. 282-283, Andeberg, E, 2009, s.293 
122 Johansson, T, 2009, 283 
123 Wittgenstein, L, 1992, §96, Johansson, T, s.278-279 
124 Johansson, T, 2009, s.286-287 
125 Johansson, T, 2009, s.286 
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”social praktik” att det finns dubbla innebörder vilket å ena sidan är konkreta och beroende av 

kontextuella sammanhang samtidigt som de kan vara institutionaliserade och socialt 

förankrade med språkliga regelbundenheter.126  

De gör en uppdelning för olika syner på diskursteorins konstituerande funktioner. Den kritiska 

diskursanalysen är enligt författarna i dialektiskt samspel med andra praktiker där de 

ömsesidigt konstituerar varandra  

 

Diskursiv praktik reproducerar eller förändrar de andra sociala praktikerna, liksom de andra 

sociala praktikerna omvänt formar de diskursiva praktikerna. Tillsammans konstituerar de 

diskursiva praktikerna och de andra sociala praktikerna vår omvärld.127  

Diskussion kan föras om ”social praktik” är samma referens som begreppet ”konkretion” i 

Wittgensteiniansk mening. Men det används i samband för att beskriva konstitueringen av 

omvärlden. Enligt denna teori så är alltså diskursanalysen beroende av en annan praktik för att 

konstituering av förståelse ska vara möjlig. Här ger författarna den antagligen mest kände 

inom området; fransmannen Michel Foucault som exempel.128  

Den andra inriktningen Winther-Jørgensen och Phillips tar upp, som det är rimligt att påstå 

Säljö tillhör, är att ett sådant dialektalt perspektiv är omöjligt eftersom ”allt är diskurs”.129 

Nämligen liknande att vår verklighet är helt beroende av diskurs.130  

Winther-Jørgensen och Phillips menar således att denna form av diskursanalys är fullständigt 

konstituerande medan den kritiska diskurs analysen är speglingar av sociala mekanismer som 

kan vara institutionaliserade.131  

 En sådan uppdelning av diskursanalysen gör varken Johansson eller Andeberg. De kanske 

skulle påstå att det inte gör någon större skillnad eftersom det i båda uppdelningarna skulle 

innebära en lingvistisk uppfattning som enbart undersöker vokabulären. 

Att inordna språket efter ett sådant bestämt syfte som diskursen menar skulle enligt 

Wittgenstein har att göra med att vi vill skapa en ordning i vårt vetande: en ordning för ett 

bestämt syfte och inte för ordningens skull. Detta medför att skenet att det skulle medföra att 

                                                 
126 Winther-Jørgensen, M, Phillips, L, 2000, s.25 
127 Winther-Jørgensen, M, Phillips, L, 2000, s.25 
128Winther-Jørgensen, M, Phillips, L, 2000, s.26 
129 Winther-Jørgensen, M, Phillips, L, 2000, 27 
130 Säljö, R, 2010, s.68 
131 Winther-Jørgensen, M, Phillips, L, 2000, s.26 
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det är ”vår” uppgift att reformera språket efter våra syften men det är inte något som ”vi” har 

att göra med.132 Det är liknande detta som Johansson återkommer till i sin kritik av 

diskursanalysen. En reformering av språket förändrar enbart vokabuläranvändingen och inte 

innebörderna eftersom diskursanalysen utgår från att vokabulär är något man lär sig behärska 

regelstyrt i ett sammanhang.133 Wittgenstein menar att regelstyrda aktiviteter kan ha praktiska 

ändamål för förbättring av terminologi så att missförstånd kan förebyggas, men menar att 

reformation av uttrycken snarare får språket att gå på tomgång i strävandet efter förståelse.134 

Skolgrammatik skulle därför inte äga egenskaper av att stipulera en förståelsekonstituering på 

grund av dess systematiska regelanvändning av satser och vokabulär. Istället fungerar det för 

att möjliggöra kommunikation mellan parter.  

 

 

  

                                                 
132 Wittgenstein, L, 1992, §132 
133 Johansson, T, 2009, s.283 
134 Wittgenstein, L, 1992, §13 
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3. Slutsatser/diskussion 

Fenomenograferna Johanssons och Andebergs kritik av den sociokulturella teorin kan 

sammanfattas med att det finns ett grundantagande i dagens pedagogiska verksamhet som 

grundar sig i intuitiva antaganden om språkets självklara korrelation till världen. Att 

konstituera förståelse blir därmed enligt kritiken mot den sociokulturella teorin att den har en 

form av vokabulärsinlärning där det snarare handlar om inlärning av regler i 

kommunikationen där strävandet efter objektet har gått förlorat. Det är därför Wittgensteins 

teorier har varit viktiga inom det alternativ som lyfts då han menar liknande att språket inte 

har något att dölja, den ligger i ”öppen dag”. Wittgensteins dekonstruktion av språket i 

förklarandet av språkspel överensstämmer i mycket med den fenomenografiska intentionala- 

expressiva ansatsens betonande på hur språket är beroende av konkretion och att isolerade 

satser inte alltid kan förstås utan att kontextualiserats.  

   Reglerna blir påtagliga när vi går tillbaka till Žižeks skämt om den tyska arbetaren i 

Sibirien. Den regelstyrda koden skulle med Johanssons uppdelning vara med Johanssons 

definition vara filosofisk hanterbar genom att vi använder Wittgensteins definition av 

språkspel. På så vis går förståelsen förbi det blåa bläckets, vad Žižek kallar, bokstavliga 

sanning. Används istället det röda bläckets omnämnande som en negation får vi istället:   

 

q) ¬ Rött bläck → ¬ Allt är underbart här.. [osv.] 

 

Det enda sättet att förmedla transitiv förståelse, dvs. författarens intention, om de 

omständigheterna i Sibirien under DDR:s existens och för att ta sig förbi censorerna blir 

därmed att självreferera uttrycken till dess egentliga referens genom kodens innehållsliga 

negation; detta intressant nog även om tillgång av rött bläck finns att föregå för den tyska 

arbetaren.  

   Att använda en isolerad metod efter ”euklidisk modell”, som satslogik, med externt 

förmodande (kontext) om att det röda bläckets negation blir dock ett logiskt felslut. 

Diskussion kan föras om detta istället är ett förlitande på en hypotetisk-deduktiv metod. Men 

det skulle i så fall vila på premisser med empiriska underlag om att ”Sibiriska förhållanden” 

under DDR:s existens inte var ett paradis och likaså tillhöra det normativa området.  

Den innehållsliga negationen i Žižeks skämt verkar därmed göra sig förstådd genom det 

Wittgenstein kallar språkspel det vill säga vilka önskningar, syften och intentioner hade den 

tyska arbetaren med att skriva att det saknas rött bläck. Detta görs enbart om vi genom att 
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förstå den sista satsens del gentemot helheten inom en konkret kontext. 

Det kan dock diskuteras med den fenomenografi som Andeberg och Johansson företräder 

själva lyckas peka på begreppet förståelse. Det saknas en klar koppling, eller utpekande, till 

hur konceptualiseringen av innebörder möjliggör begreppsbildning. Det är möjligt att det är 

en illa ställd fråga från min sida med Wittgensteinianska mått mätt då jag fortfarande saknar 

det utpekande av begreppet. Wittgenstein menar att förståelse inte är en process som kan ses 

genom uttryck då den är odefinierbar. Att så att säga med uttrycket ”polletten ramlar ner” 

eller en så kallad ”aha-upplevelse” är inte ett utpekande på att en elev har förstått någonting 

(s.25-26). Det blir likväl en form av skepticism som Johansson och Andeberg inte valt eller 

känt till att diskutera. Likväl så finns det möjligheter med Wittgensteins språkspel för ett 

möjliggörande över ett metareflekterande för praktiker i skolan att åtminstone skapa sig vad 

lexikalt menas med en uppfattning och förhoppningsvis förståelse över elevers olika 

förutsättningar att begreppsligöra som annars skulle tas för givna.  

   När det kommer till det sociokulturella perspektivet och diskursanalysen är problematiken 

att varken Johansson eller Andeberg gör en vidare definition av diskursanalysens, utan gör 

istället en ganska vid förmodan om diskursanalysen som få svara för den sociokulturella 

teorin.135 Detta är en stor brist då det verkar finnas ett stort antagande av vad diskursanalysen 

innefattar. Möjligen finns det inom akademiska kretsar en lexikal innebörd i uttrycket 

”diskurs” som sammanhänger med den sociokulturella teorin där dess bestämdhet genomförs 

genom generella konventioner i en ram för dess möjliga kommunikativa användning i en 

historisk tradition. Det verkar således råda en diskursiv användning om diskursanalysen för att 

använda dess egen terminologi. Detta kan ses utifrån perspektivet att Winther-Jørgensen och 

Phillips menar att diskurs har använts ”urskillningslöst” i debatter och texter utan närmare 

bestämning av dess innehåll.136  

Men utifrån den definition Säljö gör gällande; att vi inte lever i en objektiv värld och att det 

inte finns ett entydigt sätt att se på världen finns det dock problem i en sådan framställning.137 

Förståelsen inbegriper enligt honom att världen alltid är tolkningsbar och konstitueras av 

interaktionen mellan människor. Säljö menar till exempel att en sten alltid är beroende av en 

diskurs där den kan ses som till exempel ett vapen eller ett byggnadsredskap eller till och med 

som ett kultföremål.138  

Problemet med en sådan framställning är att det från början hos Säljö existerar en neutral 

                                                 
135 Johansson, T, 2009, s.282-285, Andeberg, E, 2009, s.294-297, 307 
136 Winther-Jørgensen, M, Phillips, L, 2000, s.7 
137 Säljö, R, 2010, s.79-80 
138 Säljö, Roger, 2011, s.80 
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förståelse av substantivet ”sten”. Det är en problematisk utgångspunkt hos Säljö eftersom det 

förutsätts att språket från början äger en neutral ställning, samtidigt som det i den 

sociokulturella teorin bara finns kodifierade sådana, så kallade artefakter, beroende av de 

vokabulär som används och filtreras.  

En sten har givits vad Wittgenstein kallar en ostensiv definition, ett uttryck. Om vi skulle 

kalla föremålet ifråga för ”lampa” istället så förändrar inte det begreppet. Det den 

sociokulturella teorin felaktigt menar, efter de definitioner av teorin som angetts, är att det är 

själva uttrycken i interaktion mellan subjekt som skapar förståelse om begreppet.  

   Att som lärare utföra en diskursiv analys av ämnesmässigt innehåll hos eleverna som ska 

svara mot förståelse kan medföra att det snarare är lärandet av regler som eleven uttrycker när 

begreppet förbises till förmån till kommunikativa analyser som inte svarar mot verkligheten.  

Förståelsebegreppet kan därmed hamna i ett lingvistiskt regelsystem där eleven istället 

förväntas acceptera en regel eller bryta mot den när uttryckens användning felaktigt tolkas 

som bärande i förståelsekonstituering. I detta frånskjutande har uttryck och mening 

misstolkats till att vara begreppet och bidragit till en kunskapsrelativism i den svenska skolan.  

Som lärare är det därför viktigt att vara medveten om att förståelse om till exempel begreppet 

stol inte enbart går från ”tolkning till tolkning” det vill mena att det till exempel säga att det är 

en möbel.   

   Mycket pekar därmed på att den sociokulturella teorin har hamnat i en behavioristisk metod 

för att mäta kunskap som sedan reproduceras genom sin användning där innebörderna 

förbises. Att skapa förståelse för till exempel ”denna sats är falsk” är i mycket en överblick 

om språkets funktion och dess tillkortakommanden hos reglerna, där tillvägagångsättet istället 

borde vara att förståelse är en privat process där utgångspunkterna hos eleven använder 

uttrycken i en konkret kontext där uttryckets funktion klargörs efter sin användning genom ett 

agentperspektiv och metareflektion över sitt eget lärande. Det sker först då det finns ett 

samspel mellan innehåll och innebörder och används med dynamik i en kontext som utgår 

från elevens egen verklighet och egna erfarenheter.  
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