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Sammanfattning 

I Wittgenstein on Rules and Private Languages (1982) hävdar Saul Kripke att Wittgensteins resonemang i Filosofiska under-

sökningar (1953) leder till en speciell  form av skepticism, en filosofisk skepticism, en konsekvens av Wittgensteins uppfattning om 

språket som språkspel. Nihilism, meningsskepticism, begreppsskepticism, konstitutiv skepticism är andra kommentatorers beteck-

ningar. Wittgensteins filosofi visar att språkets ord, inklusive matematikens ord, saknar mening och inga rättfärdigade objektiva a 

priori fakta finns om vad jag menar med ett ord. Vi följer språkets regler blint och som det passar oss Argument saknas för att 

vederlägga  detta påstående. Som en skeptiker förnekar Wittgenstein filosofins ”superlative fact”, som förmodas ge en a priori grund 

för vad jag menar med ett ord. En språkgemenskaps konsensus ger dock orden mening och bekräftar vad som i vanligt språk kallas 

fakta, men objektiva fakta i logisk mening, fakta a priori saknas, d.v.s. en skeptisk uppfattning, enligt Kripkes tolkning Att Wittgen-

stein själv tar avstånd från skepticismen beror på att han inte vill bryta med den allmänna uppfattningen om fakta och  mening. 

Uppsatsen ”Wittgenstein och skepticismen” visar att visserligen överger Wittgenstein ”superlative fact”, men detta är ett resul-

tat av hans grammatiska undersökning av språket, vilket vi brukar och missbrukar för våra syften, inte som det är. Vi önskar och 

fordrar att logiken ger oss ett absolut, generellt och beständigt svar, men ett  sådant svar kan inte logikens a priori ge. Wittgenstein 

menar att verkligheten och erfarenhetsfakta är vad vi har att hålla oss till. A priori fakta är enligt Wittgenstein mycket övertygande 

fakta, men inte i den ”sublima” logikens metafysiska mening. Logiken förkastas inte, ty logikens filosofi talar inte om ord i någon 

annan mening än vi gör i det vanliga livet. Logiken har en styrfunktion i språket. Orden lärs in i ett sammanhang och används i ett 

sammanhang. Användningen av ordet visar om ordets mening är korrekt uppfattad. Vi följer regler efter hur de fungerar i en verk-

lighet. 

Abstract   

 In his book Wittgenstein on Rules and Private Language (1982) Saul Kripke claims that Wittgenstein argues for a certain form 

of scepticism in his book Philosophical Investigations (1953), namely a new form of philosophical scepticism, a result of Wittgen-

stein´s idea of language as language games. Nihilism, scepticism of meaning or of concept, constitutive scepticism are other com-

mentators´ different names of the same phenomenon. The philosophy of Wittgenstein accounts for how our words, including the 

words of mathematics, have no meaning and there are no a priori justified objective facts as to what I mean about a word. We follow 

the rules blindly and without justification. We are unable to find any facts against this proposal. Like a ´sceptic´ Wittgenstein denies 

the ´superlative fact,´ a fact supposed to give an a priori justification to our words. The consensus of a language community is 

enough to give meaning and assertions to what we in ordinary language call facts, but objective facts in logical meaning a priori, do 

not exist, a sceptical view in Kripke´s interpretation. Wittgenstein rejects explicit scepticism, but Kripke thinks Wittgenstein did not 

want to repudiate common belief as a common sense philosopher. 

This paper ´Wittgenstein and Scepticism´ says that Wittgenstein certainly denies ´superlative fact´, but his reason was founded 

on conclusions from his investigation of grammar and language, which we use and misuse according to what we want, not to how it 

is. We demand that logic ought to be absolute, general and consistent, but there is no such logic a priori. Wittgenstein thinks we 

have to stick to reality and facts of experience. Facts a priori are very convincing facts, but they are not ´sublime´ in a logical meta-

physic way. Logic is not rejected and the philosophy of logic uses the same words as common language. Logic has a normative 

function in our language. We learn words and rules in a certain context and use them in certain situations. How we use the word 

tells us the meaning of the word and the correct understanding. Our following the rules depends on how they work in real life. 

 

Nyckelord:  användning, verklighet, erfarenhetsfakta, språkkonsensus, logik  

Keywords:  use, reality, facts of experience, consensus in language, logic  
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Inledning 

Uppsatsen om Wittgenstein och skepticismen tar upp till diskussion en fråga som 

väcktes av Kripke i hans essä Wittgenstein on Rules and Private Language. Kripke häv-

dar med briljans, energi och bestickande argument att Wittgensteins Filosofiska under-

sökningar leder till en skepticism enligt vilken inga fakta finns om vad jag menar och 

mina ord saknar mening och betydelse. Sedan dess har åtskilliga filosofiska artiklar, 

uppsatser och essäer skrivits i detta ämne. Mitt syfte med uppsatsen är att visa att den 

skepticism som Kripke anser vara ett centralt problem i Wittgensteins filosofi inte  

stämmer överens med vad Wittgenstein själv har i tankarna.  

I den kommande diskussionen måste med tanke på uppsatsens format begränsningar 

åläggas författaren. Så kommer jag exempelvis endast att nämna Kripkes wittgensteins-

ka s.k. lösning av ”den skeptiska paradoxen” och inte alls beröra den omfattande dis-

kussionen om privatspråk, gemensamt språk och rättfärdigande o.s.v.. Min avsikt är att 

hålla mig till  följande färdplan för att diskutera den speciella, påstådda  form av skepti-

cism, som Wittgenstein tilldelats, felaktigt eller inte: 

I  Wittgensteins problem enligt Kripke i  Wittgenstein on Rules and Private Lan-

guage. 

II  Wittgenstein och verkligheten 

Jag vill påstå att Wittgensteins uppfattning om språk inte leder till skepticism. Argu-

ment för den tesen har jag funnit i Philosophical Remarks (PR), Philosophical Gram-

mar (GR), Remarks on the Foundationons of Mathematics (RFM), och Filosofiska un-

dersökningar (FU) och paragrafmarkeringar refererar till FU om inte annat anges.  Jag 

anser att Wittgenstein är en ”jordnära” filosof och att han visar upp hur språket lurar oss 

till att acceptera ingrodda felaktigheter, men fakta och mening finns enligt vad man me-

nar med dessa ord. 

III   Olika former av skepticism och kommentatorer   

IV  Fakta och inte fakta  

a) Wittgenstein och begreppet a priori 

b) Fakta enligt Kripkes Wittgenstein  

c) Baker&Hackers Wittgenstein. Boghossians argument 

d) Vad är fakta? Wittgensteins svar 

e ) Slutsatser 

V  Språk, regler och verklighet 

a) Logiken en illusion?  Gordon Baker om Wittgensteins syfte 

b) Regler och Kripkes Wittgenstein ställer en fråga 

c)  Regler, Wittgensteins matematiska exempel och matematiska fakta 

d) Om två räkneregler säger olika, vad gör jag då? 
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e) Regler och grammatiska missförstånd 

      f) Regler, användning och Wittgenstein om satsens sanning 

g) Regelföljande, erfarenhet och korrekt användning 

h)  Disposition, regler och mening enligt Wittgenstein 

i)  Dispositionsteorin och Kripke 

j)  Dispositionsteorin enligt Boghossian 

k) Regler, användning och disposition - en diskussion 

l) Den skeptiska paradoxen,  grammatiken och Kripkes skeptiska lösning  

m)) En avslutande plädering för Wittgensteins fakta kontra Kripkes fakta a priori  

VI  Sammanfattning  

I. Wittgensteins problem enligt Kripke 

 

§201 i Wittgensteins Filosofiska Undersökningar har diskuterats tämligen flitigt allt 

sedan Kripkes bok Wittgenstein on Rules and Private Language publicerades 1982. 

Kripkes Wittgenstein  drog följande slutsats av §§143-242:  

”There can be no fact as to what I mean by ´plus´ or any other word at any time.”, 

och  mer direkt; ”the paradox that we follow the rule as we do without reason or justifi-

cation”, d.v.s.  det finns inte och kan inte finnas något faktum som visar vad jag menar 

med något ord någonsin och att vi lydigt följer språkets regler utan vare sig förnuft el-

ler rättfärdigande.(Kripke,sid.viii) Påståendet är enastående och häpnadsväckande. Or-

den, språket, saknar, enligt Kripkes Wittgenstein, alltid mening för varje subjekt vad 

subjektet än gör, eftersom vad subjekten menar med orden inte kan visas någonsin av ett 

bortom allt tvivel sant faktum. Frågor att ställa i anslutning till detta är givna: i) Vilka är 

de bärande argumenten för en sådan slutsats? Är de giltiga?  ii) Stämmer Kripkes argu-

ment och slutsatser verkligen överens med vad Wittgenstein själv säger i Filosofiska 

undersökningar? Uppsatsens innehåll är avsett att  leverera svaren, men åter - uppsat-

sens begränsade utrymme kräver det koncisa och det översiktliga, ett starkt ”måste”, 

vilket är ett risktagande i fråga om filosofiska spörsmål.  Jag inleder presentationen av 

Kripkes framställning av Wittgensteins s.k. fundamentala skeptiska problem med ett av 

mig påhittat vardagligt resonerande, nära anslutet till Kripkes egen text, men mer  kon-

kret och åskådligt.  

Hur vet jag vad jag menar med ett ord ? Jag kan svara att ordets betydelse står i en 

ordlista, vilket förklarar vad jag menar. Jag har lärt mig ordet i skolan, jag vet att det 

betyder så, det är en vedertagen betydelse, eftersom ”alla” använder ordet som jag gör. 

Jag har också läst det i tidningar och hört ordet användas i radio och teve. 

Hur vet jag att det jag menar är rätt? Jag har rätt, eftersom jag vet vad jag menar 

och ordet förklaras i ordlistan och i fortsättningen  samma svar som ovan. 
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I det vardagliga accepteras mitt svar utan vidare eftertanke men i en filosofisk dialog 

mellan Kripkes skeptiker och mig skulle mina svar på frågan ”Vad blir 2+2 eller 

68+57” ifrågasättas, för hur vet jag att ordet ”plus” är detsamma som ”addition”? Kan 

jag säkert veta att ordet ”plus”  och ”addition” överensstämmer med mitt tidigare sätt att 

förstå själva orden ”plus”  och ”addition” och att regelns användning  för att tillämpa 

addition och plus är densamma som jag tidigare lärt mig? Jag hänvisar till att jag lärt 

mig en regel för plus och addition och den regeln kan jag tillämpa på samtliga nya fall 

av tal i oändlighet,  summor jag aldrig tidigare adderat. Inlärning av regler för addition 

och inlärning av orden ”addition” och ”plus” har bäddat för min framtida hantering,  en 

disposition för att ge korrekta svar. 

 I Kripkes dialog mellan skeptikern och subjektet, d.v.s. ett jag, gör Kripke antagan-

det att 68+ 57 är just ett sådant nytt tal och svaret blir naturligtvis 125. Siffrorna 68 + 57 

kräver svaret 125 enligt regeln för addition, Skeptikern undrar emellertid om jag inte 

tidigare använt termen ”plus”  med avsikten att 68+57 skulle kräva svaret 5! Jag hänvi-

sar till regeln som jag använt så många gånger förut. Men skeptikern frågar: Vilket fak-

tum ger mig meningen med och betydelsen av ordet ”plus”? Och hur åstadkommer jag 

rättfärdigandet av detta faktum? Hur bevisar jag att svaret ”5” är falskt i detta exempel 

och hur bevisar jag att skeptikerns påstående om att jag tidigare använt regeln  för 

”quus” och ”quaddition”, som kräver svaret ”5” är en lögn? (Kripke, sid.11)  

 Observera att Kripkes Wittgenstein låter det skeptiska problemet avhandlas i dialog-

form mellan skeptikern och en jag-person, vilket kräver ett gemensamt språk och mitt 

svar ”125” ifrågasätts inte, endast hur jag tidigare visste att svaret var ”125”. Jag  kan 

ju nämligen lika gärna ha räknat enligt quadditionens regler i alla tider som jag kan ha  

ändrat mitt sätt att räkna på senare tid, exempelvis  på grund av en förvirring, och över-

gått till  quaddition. Förvirring och galenskap har emellertid ingenting med skeptikerns 

till synes bisarra hypotes att göra. Kripke dramatiserar problemet en smula, som han 

själv uttrycker det. (Kripke, sid. 10) Skeptikern kan lugnt framhärda, enligt Kripke, ty 

visserligen är påståendet ett brott mot min övertygelse, men dock inte mot logikens la-

gar: 

 

Now if the sceptic proposes his hypothesis sincerely, he is crazy; such a bizarre hy-

pothesis, as the proposal that I always meant quus is absolutely wild. Wild it indubita-

bly is, no doubt it is false; but if it is false, there must be some fact about my past usage 

that can be cited to refute it. For although the hypothesis is wild, it does not seem to be 

a priori impossible, (Kripke, sid. 9, min kursiv) 

 

Oavsett förvirring eller inte finns inte något faktum överhuvudtaget, som skulle kun-

na avgöra saken, påstår Kripke. För att avfärda skeptikern måste jag nämligen kunna 

referera till ett faktum a priori, d.v.s. ett absolut sant faktum, som visar att jag menar 
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”plus” istället för ”quus” samt förklara vilket skäl jag har till min övertygelse att jag nu 

bör svara ”125” hellre än ”5” . Villkoren för svar som tystar skeptikern är enligt Kripke: 

1) En redogörelse för vilket faktum om mitt mentala tillstånd, mitt tänkande, som gör 

att jag menar ”plus” och inte ”quus”.  

2.) Ytterligare villkor behöver uppfyllas av vilket förmodat faktum som än prövas. 

Svaret måste i någon mening visa hur jag är rättfärdigad att svara ”125” till ”68+57”. 

Reglerna jag tidigare följde som specifikt bestämde att jag i detta nya exempel skulle 

säga ”125”, måste även bestämma svaret för varje nytt kommande exempel. Reglerna 

måste på något sätt även innefattas och kunna avläsas i varje förmodat faktum, för att 

undvika anklagelsen för slumpartade svar.(Kripke, sid. 11)  

Kripke försöker förtydliga: Problemet är således inte ”Hur vet jag vad ”addition” 

är?” utan ”Hur vet jag att jag tidigare menade ”addition?”. Skeptikern förnekar inte till 

en början att min nuvarande användning av ordet ”addition” har en genuin funktion. 

Distinktionen mellan mening, något abstrakt, och användning, något konkret, är viktig 

att göra i det här sammanhanget, hävdar Kripke. Viktigast för Kripkes skeptiker är 

emellertid skillnaden mellan användning i förfluten tid och nutid, men Kripke är mer 

explicit i sina distinktioner i det här fallet än Wittgenstein själv, understryker Kripke. 

(Kripke. sid. 12) 

 Sammanfattningsvis är det grundläggande problemet för Kripkes Wittgenstein vad 

som ger subjektet, ett jag, befogenheter att avgöra vad som är rätt eller fel . Mitt mentala 

tillstånd, upplevelsen att jag säkert vet, tycks inte bestämma vad jag bör göra i framti-

den; t.ex. vad jag bör svara på en fråga om vad ”plus”, ”addition”, eller ”quus”, ”quad-

dition”, är.  Ett tidigare, förflutet faktum finns inte att referera till, varken i mitt mentala 

tillstånd eller någon annanstans, som kan rättfärdiga mitt svar och något bestämt svar 

kan jag i logisk mening inte ge, påstår Kripkes Wittgenstein. Uppmärksamma Kripkes 

påstående: I logisk mening kan inte något bestämt svar ges.. I logisk mening a priori 

måste tilläggas, analogt med Kripke-citatet  ovan. (Kripke, sid.9) 

Vi kan inte ”tala om riktigt”, säger Kripkes skeptiker och citerar Wittgensteins utta-

lande om ett subjekts ”förnimmelser” i §258 i Filosofiska undersökningar. (Kripke, 

sid.24) Wittgenstein gör nämligen en omfattande introspektiv undersökning i FU för 

möjligheten att finna någon form av ett mentalt, inre rättfärdigande, som åstadkommer 

den fasta övertygelsen om att vi vet. Undersökningens resultat, säger Kripke, är centralt 

i Wittgensteins argument, och någon behavioristisk attityd är det inte fråga om från 

Wittgensteins sida. 

 Wittgenstein ifrågasätter således subjektet. Jaget är i centrum, vad jag menar, vad 

rättfärdigar mitt svar. Skepticismen berör hur jaget kan veta vad jaget menar, betonar 

Kripke inledningsvis. (Kripke, sid.14) Och skeptikern använder sig av tekniken att i 

diskussionen om mening och rättfärdigande ifrågasätta språket. Varje begrepp  förvans-

kas; ”count” blir ”quont” o.s.v.  och subjektet ser sig hamna i situationen att ge en regel 
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för att använda en regel o.s.v. o.s.v. och ”rättfärdigandet måste någon gång komma till 

ett slut”, men skeptikern får inga rättfärdigade svar.(Kripke, sid.16) ”Mina svar kan 

inte rättfärdigas” är Wittgensteins resultat av undersökningen, enligt Kripke.  

En central tes i Kripkes bok är Wittgensteins påstådda tanke, den skeptiska paradox-

en i §201; vi följer språkets, alla språks, regler ”blint”. Begreppen inom matematisk 

filosofi såväl som inom andra områden är lika försvarslösa mot skepticismen som plus-

quus-exemplet visar. Till exempel ”green” blir ”grue”, ”colour” blir ”schmolor”. (sid. 

20)  Det skeptiska problemet är inte epistemologiskt, vilket man skulle kunna tro, men 

inte några fakta, ingenting i min mentala historia rättfärdigar mina svar. Att inte ens en 

allvetande Gud vet vad som fick mig att tidigare svara ´125´ och inte ´5”, visar att pro-

blemet är något annat än ett kunskapsproblem. (Kripke, sid. 39) Detta är den skeptiska 

paradoxen. (Kripke, sid. 21) Wittgensteins skeptiska problem enligt Kripke, är härmed 

presenterat. 

Att finna något som kan ge subjektets påstående ett rättfärdigande, och som säger: 

”Det är ett faktum att 2+2 =4, 68+57=125. Det är sant, det är riktigt”, skulle lösa det 

skeptiska problemet, men ett subjekt kan inte följa  en regel ”privat”, solitärt, enligt vad 

Kripkes Wittgenstein säger i §202. För den vanliga användningen av språket och det 

vanliga förnuftet är skeptikerns resonemang helt apart och då måste filosofin retirera,   

enligt Kripkes Wittgenstein. (Kripke sid. 66)  Enligt Kripke förnekar Wittgenstein slut-

satsen att vårt vanliga begrepp om mening fordrar  ett ”superlativt faktum”, begreppet a 

priori, som jag uppfattar det. (FU 183-193) Ett ”superlativt faktum” är en felaktig filo-

sofisk konstruktion, och för Kripke faller äntligen alla bitarna på plats; Wittgensteins 

konstruktion av FU, hans kryptiska formuleringar och exempel, förklaras genom att 

tillskriva Wittgenstein det skeptiska konceptet. (Kripke,sid. 69) Rättfärdigandet består 

nämligen i att en individ, ett subjekt, måste ingå i ett språkligt sammanhang, en språk-

gemenskap där alla styrs av gemensamma språkregler, (Kripke,sid. 79, sid. 95), men de 

gemensamma begreppen ”plus” och ”addition” innebär inte att de är objektiva fakta i 

filosofisk mening, säger Kripke avslutningsvis. (sid. 96) 

Kripkes Wittgenstein löser det skeptiska problemet med att den språkliga gemen-

skapen rättfärdigar begrepp och mening, att ordet betyder så  och så, men ett faktum, 

som ett logiskt nödvändigt, absolut objektivt a priori sant saknas, enligt vad jag förstår 

Kripke, och Wittgensteins lösning är i Kripkes ögon en skeptisk sådan. 

Vad söker Kripke ? Vilket svar skulle tillfredsställa Kripke? Ett ”superlativ fact”? 

Kripke använder begreppet a priori mycket sällan och  begreppet “objective fact” är lika 

sällsynt1 och då som i förbifarten. Ordet “fact” är det flitigast använda uttrycket för 

”faktum” och utan preciserande av vilken sorts faktum som avses, vilket gör att man lätt 

                                                 
1 Följande exempel visar detta: “the hypothesis is wild, it does not seem to be a priori impossible,”(sid. 9) ”we will  not reason a 

priori about  the role  such statements ought to play” (sid 86). ”There is no objective fact”, (sid 97), “(and no a priori argument 

would seem to exclude it)”, (sid. 97)  
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glömmer att det inte är fakta i vanligt mening, som avses. Kripke kräver, som jag för-

stått Kripke, att endast ett objektivt giltigt faktum a priori ger subjektet ett rättfärdigat 

faktum för vad subjektet menar med ett ord, vilket är ett absurt krav, för att låta som 

Hacker, eftersom ett sådant krav aldrig kan uppfyllas. 

Kripke använder praktiskt taget inte orden ”reell”, ”verklighet”, ”erfarenhet” i reso-

nemangen om Wittgenstein och fakta. Det närmaste Kripke kommer vår erfarenhet i en 

verklighet är i samband med ”Wittgensteins skeptiska lösning”, när matematiska bevis  

och tal om ”livsform” kommer i fråga. Wittgenstein nämner desto mer orden ”verklig-

het”, ”användning” och ”erfarenhet” i sina resonemang, Wittgenstein använder begrep-

pet ”erfarenhetsfakta” och hävdar att korrekt användning av ett ord ger ordet mening, 

vilket är rakt motsatt vad Kripkes Wittgenstein påstår, där distinktionen mellan mening 

och användning var viktig att göra. 

Boghossian  formulerar precist, som jag finner det, vad som är målet med Kripkes 

bok Wittgenstein on Rules  and Private Language och kärnan i allt vad Kripke skriver i 

det ämnet. Kärnproblemet för Kripke är inte om innehållsfakta är verkliga eller inte utan 

gäller snarare en omdömesoberoende uppfattning om deras grund, d.v.s. en grund a pri-

ori, som jag förstår det. (Bogh. sid.545) Detta är att jämföra med Kripkes uppfattning 

om Wittgensteins skepticism som en filosofisk sådan. Förutsatt att Kripkes benämning 

”filosofisk skepticism” är synonymt med ”förlusten” av objektiva fakta a priori är Krip-

kes benämning ur den synpunkten riktig, som jag ser det. 

 

 

II. Wittgenstein och verkligheten 

 

That it doesn´t  strike us at all when we look around us, move about in space, feel our 

own bodies, etc., etc., shows how natural these things are to us. We do not notice that 

we see space perspectively or that our visual field is in some sense blurred towards the 

edges. It doesn´t strike us and never can strike us because it is the way we perceive. We 

never give it a thought and it´s impossible we should, since there is nothing that con-

trasts with the form of our world. What I wanted to say is it´s strange that those who 

ascribe reality only to things and not to our ideas [Vorstellungen] move about so un-

questioningly in the world as idea [Vorstellungswelt] and never long to escape from it. 

In other words, how much of a matter of course the given is. It would be the very devil 

if this were a tiny picture taken from an oblique, distorting angle. This which we take 

as a matter of course, life, is supposed to be something accidental, subordinate; while 

something that normally never comes into my head, reality. That is, what we neither 

can nor want to go beyond would not be the world. 
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Time and again the attempt is made to use language to limit the world and set it in 

relief -  but  it can´t be done. The self-evidence of the world expresses itself in the very 

fact that language can and does only refer to it. For since language only derives the 

way in which it means from its meaning, from the world, no language is conceivable 

which does not represent this world. (PR, sid.80 ) 

 

Det inledande citatet visar på enkelheten i Wittgensteins syn på förhållandet männi-

ska - språk - verklighet från 1929 och framåt.  Citatet visar Wittgensteins accepterande 

av människan skapad som hon är, den gemensamma biologin och livsformen, själv-

klarheten i att leva, men också hennes vilja att se sig överlägsen verkligheten i kraft av 

föreställningar, språk, idéer. Språk och tänkande får sin mening endast från världen 

hon lever i. Allt annat tal är nonsens, enligt Wittgenstein.  

I Tractatus (1921) gjorde bildteorin det enkelt för Wittgenstein, nämligen att det vi 

uppfattade som en bild transponerades om till ord, gav en säker koppling till tinget, en 

korrespondens. Visserligen hamnade känslor och begrepp inom kategorin ting. Subjek-

tet hamnade på en gräns, delvis som ett ting i världen, delvis som något på en gräns 

med utblick mot ett  mystiskt, ordlöst "bortom" gränsen, men "världen var fakta" . 

Försvann fakta i och med språkspelen i den senare Wittgensteins filosofi, d.v.s. Witt-

gensteins filosofi efter 1929? Wittgenstein hade uppfattningen redan i Tractatus om 

vardagsspråket som riskabelt att använda med dess oprecisa ord, som var antingen  

samma ord med flera betydelser eller olika ord med samma betydelser. Den senare 

Wittgenstein tog fasta på just detta och såg att sammanhangen i vilka orden, uttrycken, 

användes var avgörande viktiga för att fastställa betydelsen. Språkspelen, där orden fick 

sin mening beroende på användningen i olika sammanhang, etablerades i hans filosofi. 

Innan språkspelen slog igenom med full styrka i hans filosofi, hade Wittgenstein i "En 

föreläsning om etik" (1929) visat på hur språket med dess olika föregivna fakta miss-

ledde oss bl.a. till en tro på Gud och/eller något Högre och till tron på eviga värden. Det 

metafysiska sopades undan men en sak höll Wittgenstein fast vid 1929, nämligen att 

lögnen var moraliskt förkastlig, vilket förutsätter reella fakta, en sanning, att relatera till. 

 De till antalet oändliga språkspelen, som var ”vaga i kanterna", men ändå hade "en 

bestämd mening" (FU, §99). ersatte sanningsvärdestabeller och formaliserat språk från 

Tractatus. Lögnen blev ett språkspel bland andra. Utgångsläget för Wittgensteins filo-

sofi är med bestämdhet, vill jag påstå, en verklighet som inte på något sätt ifrågasätts. 

Vad det däremot är frågan om för Wittgenstein är att granska hur språket inbegripet 

matematikens och logikens språk påverkar och i vissa fall vilseleder oss, vilket inte är 

att förneka mening och fakta och hemfalla åt skepticism, men i diskussionen om Witt-

gensteins senare filosofi anser flera skribenter att den leder till någon förtäckt form av 

skepticism.  
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III. Olika former av skepticism och kommentatorer 

Filosofisk skepticism 

Kripke benämner redan i första stycket i sin bok Wittgenstein on Rules and Private 

Language Wittgensteins skepticism i Filosofiska undersökningar  som en filosofisk 

skepticism. (Kripke sid.7) Vad innebär en sådan skepticism? Hur skiljer den sig från 

meningsskepticism, irrealism, konstitutiv skepticism, begreppsnihilism, som är andra 

kommentatorers namn på Wittgensteins påstådda skepticism? Menar Kripke  att det 

”vanliga” språket, som, enligt hans mening får klara sig utan filosofins ”superlative 

fact”, d.v.s. objektiva fakta a priori, också gör det utan vidare problem? Att ”filosofisk 

skepticism” berör endast filosofiska frågor? Kripke hävdar således uttryckligen att 

Wittgenstein uppfunnit en ny form av skepticism, fullständigt unik, men påstår också 

att den har en viss lutning åt den humeska skepticismen, d.v.s. ett förnekande av orsak 

och verkan. (Kripke, sid. 60) 

Vilka andra olika slag av skepticism kan man tänka sig? Lübckes Filosofilexikonet: 

säger: "S[skepticismen] anses endast sällan vara en fil. position som måste tas allvar-

ligt." Den antika, klassiska skepticismen, som förnekar möjligheten till säker eller ob-

jektiv kunskap  anses vara överspelad. I nyare filosofi har några filosofer kommit fram 

till skeptiska slutsatser inom vissa områden. Hume t.ex. hävdar att orsakssamman-

hang, det förflutna och det inre mentala inte kan  observeras och således inte är fakta, 

men att vi instinktivt tycker oss veta att så är. The Cambridge Dictionary of Philosophy har 

en ganska utförlig artikel i ämnet och som slutgiltigt konstaterar att mentalt innehåll 

fordrar en omgivning, d.v.s. en värld. 

Mot Kripkes bok vill jag ställa uppsatsen "Critical Study on Misunderstanding 

Wittgenstein: Kripke`s Private Language Argument" (1984) av Baker & Hacker, som 

finner Kripkes argumentering absurd och felaktig. Hacker2 anser att Kripkes argument 

bygger på missuppfattningar och vantolkningar av den senare Wittgensteins filosofi. 

Kripkes skeptiker är i Hackers ögon en begreppsnihilist, eftersom inte något som helst 

språk kan någonsin ge oss i någon form ett faktum eller något meningsfullt uttryck. 

Hacker argumenterar för den Wittgenstein som vill klargöra och reda ut den tankesörja 

vi åstadkommer med språket. Hacker stöder sig bl.a. på att Wittgenstein i Philosophical 

Grammar en gång för alla och rakt på sak säger att vad som gör satsen p sann  är p.3 

(Baker&Hacker, sid. 429)  Att propositionen att p = propositionen att ett faktum p är 

sant, är emellertid en grammatisk konvention, konstaterar Hacker.  

                                                 
2 Jag har förkortat författarteamet till endast ”Hacker” i löpande text. 
3 PG sid.161-162. Wittgenstein fortsätter: ”( the proposition p) = ( the proposition that the fact p makes true.) And the statement that 

the wish for it to be the case that p is satisfied by the event , merely enunciates a rule for signs: (the wish for it to be the case that p) 

= (the wish is satisfied by the event p).Like everything metaphysical the harmony between thought and reality is to be found in the 

grammar of the language.” 
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Wittgenstein, enligt Kripke, godtar det redundanta "p is true = p", som alla andra, 

men det som bekräftas är endast påståendet självt, d.v.s. som jag förstår, endast en 

språklig bekräftelse. (Kripke, sid 86) Hackers Wittgenstein, som jag uppfattar argu-

menten, är undflyende, och tills vidare vill jag påstå att Hackers Wittgenstein är nära 

en form av språklig skepticism. Wittgenstein, enligt Kripke, argumenterar för att visa 

att alla språk tycks sakna fakta om mening och är således meningslösa och obegripliga. 

(Kripkes, sid. 62) Begreppens betydelse är inte nödvändigt sanna enligt FU, vilka enligt 

Hacker ändå ger mening och fakta och inte är detsamma som skepticism. Andra kom-

mentatorer anser att  Kripkes Wittgenstein argumenterar för en meningsskepticism 

  Boghossian skrev 1989 uppsatsen "The Rule-Following Considerations" (Mind, 

1989) med uppdraget att sammanfatta och redovisa olika debattinlägg i frågan om 

Wittgenstein och skepticismen, inklusive egna argument och slutsatser. Boghossian 

menar att Kripke argumenterar för uppfattningen om en konstitutiv skepticism i Witt-

gensteins Filosofiska undersökningar, en grundläggande skepticism, eftersom språket 

saknar mening, vilket leder Kripkes Wittgenstein till irrealism, d.v.s. inga fakta finns 

om mening. (Bogh.sid. 516) Boghossian för sin del argumenterar för "robust" realism, 

som bygger på antagandet om genuin sanning, något som, visar det sig, bygger på ett 

skickligt ihopsatt argument, men även Boghossian kan trots detta tyckas vara besvä-

rande nära någon slags skepticism i sina slutsatser. Tillsammans med Christopher Pea-

cock gav Boghossian år 2000 ut en samling analyserande  essäer av olika filosofer om  

begreppet a priori, som jag också använt mig av. 

IV. Fakta  och icke-fakta 

Wittgenstein och begreppet a priori 

Kripke hävdar att ett objektivt faktum om vad jag menar, krävs i exemplet med 

”plus” och additionen. Detta objektiva faktum är detsamma som ett faktum a priori och 

oföränderligt sant, som jag förstår det. Den traditionella betydelsen av begreppet lyder: 

En sats a priori är en sats, om vilken man vet att den är sann utan rättfärdigande av ett 

subjekts erfarenhet. Hur ser Wittgenstein på begreppet sant a priori i FU? Skiljer det sig 

från Kripkes krav på objektivitet? 

Wittgenstein frågar i FU §481 i en diskussion om grunderna för vad vi menar och 

tror: ”Man kunde fråga honom :[skeptikern] vad vill du då få höra? […]Vad kallar du då 

”att övertyga”? Vad Wittgenstein menar med ”att övertyga” skulle kunna förklaras av 

följande användning av begreppet a priori enligt vad man kan läsa i Filosofilexikonet 

(Lübcke, 1988). Wittgensteins definition av ett omdöme a priori i §158 citeras och ly-

der: ”en mycket övertygande framställningsform”. Som alltid ingår Wittgensteins be-

greppsförklaringar i ett speciellt språkspel, i ett speciellt sammanhang. I §158 gällde 

frågan huruvida en länk måste finnas till mitt (med)vetande från min förmåga att läsa 
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och räkna, och Wittgenstein frågar hur man säkert kan veta om en ”läsförbindelse upp-

rättats? […] Det förhåller sig väl a priori så – eller är det bara sannolikt?” […] Om det 

emellertid är a priori, så betyder det att det för oss är en mycket övertygande framställ-

ningsform.” (§158) Wittgensteins användning av begreppet a priori är fjärran från det 

filosofiskt och logiskt sett oavvisligt objektiva begreppet a priori. Wittgensteins a priori 

karaktäriseras i Lübcke som en ”relativisering”, d.v.s. ”a priori status” relativt ett visst 

språkspel.   

Boghossian har i uppsatsen ”Knowlege of Logic” i boken New Essays on the A Prio-

ri, (2000) visat att argumenten för logikens a priori är cirkulära och skriver som slutord 

att vi måste känna igen skillnaden mellan två olika sorters skäl - övertygande och inte 

övertygande. (Bogh. &Peacock sid. 253) Vi känner igen formuleringen från §158. Bog-

hossian tycks stödja Wittgensteins uppfattning om logikens a priori. 

Wittgensteins ”a priori” är övertygande långt från Kipkes ”objektiva fakta” i  Witt-

genstein on Rules and Private Language. §97 i FU understryker denna skillnad ytterli-

gare. Wittgenstein skriver: ”världens ordning a priori, d.v.s. en ordning av de möjlighe-

ter som måste vara gemensamma för världen och tänkandet”. Detta a priori  får inte 

innebära något metafysiskt, ”sublimt” utan måste vara enkelt och konkret, ”jordnära”, 

och Wittgenstein talar här om orden, satsen, det gemensamma och generella. 

§617 visar begreppet a priori och dess begränsning; ”[…] det visar erfarenheten; men 

det kunde inte ha insetts a priori.” Det som inte kunde ha insetts a priori är subjektets 

sinnesupplevelser. Det intressanta är att Wittgensteins användning av a priori visar på 

begreppets begränsning men även dess betydelse i traditionell mening. 

§251  rubriceras som: ”(Anmärkning om negationen av en sats a priori.)”. Wittgen-

stein ger exempel på skillnaden mellan två satsformer, som han benämner som dels den 

”grammatiska satsen”, satsen a priori, och dels som ”erfarenhetssatsen”. I den gramma-

tiska satsen: ”Varje stav har en längd.” kan vi endast föreställa oss en stav, men inte 

längden, och hur föreställer vi oss satsens negation; d.v.s. ”Staven har icke längd.”? Den 

grammatiska satsen, a priori satsen i det här fallet, har samma form som erfarenhetssat-

ser, vilket vi ”värjer oss” mot, säger Wittgenstein.  Erfarenhetssatsen ”Detta bord har 

samma längd som det där borta” har vi inga negationsproblem med.  Wittgenstein an-

vänder logikens term a priori i traditionell betydelse, men visar dess begränsning i just 

detta grammatiska sammanhang. Ordet ”erfarenhetssats” motsvarar uppenbarligen det 

klassiska begreppet a posteriori.  

§108 försäkrar oss om att oavsett språkspel och familjelikheter består logiken: 

 

Men vad blir det nu av logiken? Dess exakthet tycks gå förlorad. – Försvinner inte därmed logi-

ken helt? – Ty hur kan logiken förlora sin exakthet? Naturligtvis inte genom att man prutar nå-

got på dess exakthet. Fördomen om kristallrenheten kan avlägsnas genom att vi vrider om hela 
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vår betraktelse. (Man kunde säga: betraktelsen måste vridas men kring vårt egentliga behov som 

fixpunkt.)  

 

Wittgenstein uttrycker tydligt att logik och exakthet tummas det inte på, men ”kris-

tallrenheten” måste bort. Och vad skall i så fall bort? Och vilket behov är vårt ”egentli-

ga”? Längre fram  bör den här uppsatsen kunna ge ett svar. 

 Klart är att Wittgenstein inte avsäger sig logiken och att Wittgenstein talar om fakta 

från erfarenheter. 

Fakta enligt Kripkes Wittgenstein 

För Wittgenstein är det skeptiska problemet fundamentalt och Wittgensteins slut-

sats är att det inte finns några fakta, som visar vad ett subjekt menar med ord och ut-

tryck. Detta säger Wittgenstein, enligt Kripkes argumentation. Begreppet fakta förut-

sätter begreppet sanning, men vi kan inte tala om sant  eller falskt, inte tala om "rätt". 

Andra begrepp används som "korrekthet", "rättfärdigande", "bekräftelse" eller  "försäk-

rande", för att visa att vissa krav är uppfyllda. Oavsett åsikt och kommentator undvi-

ker man genomgående ordet "sant" i diskussionen om skepticismen. 

 Hacker å sin sida beskyller Dummett för att ha skapat bilden av den senare Wittgen-

stein som en antirealist och att Kripke fallit i den fällan (Hacker, sid. 439) Kripke menar 

att Wittgenstein ägnar §1-§137 åt att förkasta korrespondensteorin. I §138-§242 diskute-

rar Wittgenstein språkspelen, som, enligt Kripke, inte kräver sanningsvillkor, och som 

endast kan bekräfta ord och uttryck. (Kripke, sid. 84)  Återstoden från § 243 och framåt 

ägnas åt huruvida våra ord och uttryck för känslor, känslospråket, bekräftas externt eller 

inte. Hacker avvisar Kripkes påståenden om skepticism som direkt felaktiga och hävdar 

för sin del att för Wittgenstein är måttstocken för vad som är korrekt, att reglerna följs 

regelbundet i vårt agerande. (§198, Baker &Hacker, sid.421)  

Boghossian ger sig inte in på några exegetiska spörsmål, vilket däremot Kripkes och 

Hackers argumentering gör i högsta grad, som jag uppfattar det. Boghossian diskuterar 

argumenten i strängt logiska former i generell mening, d.v.s. är skepticismen logiskt 

försvarbar eller inte, och som fristående från Wittgenstein.  

Kripke påstår således att det grundläggande problemet för Wittgenstein är vad som 

ger subjektet befogenheter att avgöra vad som är rätt eller fel. Kripke hävdar att det 

finns ingenting logiskt i påståendet att subjektet har unika kunskaper eller förmågor att 

avgöra rätt eller fel. Påståendet, att fakta saknas att referera till, är inte a priori omöjligt. 

(Kripke,  sid.9) Kripke tar som exempel subjektets oförmåga att försvara t.ex. begreppet 

”addition” i sammanhanget 68+57.  

Tanken med matematiska exempel, vilka används även av Wittgenstein i Remarks on 

Foundations of Mathematicks, (sid. 76-79) är att visa på att fakta saknas vad beträffar alla 

språk, inbegripet matematikens symboler och  deras status som orubbligt sanna och 
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objektiva. Subjektet Jones hos Kripke, kan inte referera till ett mentalt förflutet vad be-

träffar ett faktiskt svar nu, inte heller hur han bör svara i morgon.  Ordet "faktiskt" an-

vänds här i betydelsen grundat på fakta. (Jag använder fortsättningsvis ordstammen 

"fakt-" från ordet "faktum" både som adjektiv, "faktisk" och som substantiv, "faktisk-

het") Subjektets mentala tillstånd är inte oföränderligt och är dessutom oåtkomligt för 

yttre iakttagelser. Jones hänvisar till regeln om addition, men  skeptikern gör en ny re-

gel, som ger ett annat svar. Inte heller en allvetande kan hitta ett faktum  för addition. I 

logisk mening är detta riktigt, säger Kripke.  

Baker och Hackers Wittgenstein. Boghossians argument 

Hacker i sin tur granskar Kripkes Wittgensteins påstående att ”Inga fakta är i värl-

den”. (Baker & Hacker, sid. 427) Hacker tolkar inte påståendet i skeptisk mening, och 

hävdar att Kripke felaktigt refererar till en bild hos ett övertygat subjekts mentala inre. 

Just en sådan inre mental bild som förnekas av Wittgenstein, enligt Hacker. (Baker 

&Hacker, sid.428) Hackers Wittgenstein menar att den semantiska faktafrasen saknar 

utsträckning i tid och rum och således inte är ett faktum i världen. Hacker förklarar: ”Ett 

faktum är att Oxford ligger i  England", men detta faktum ligger inte i England. Slaget 

vid Hastings 1066 händer inte 1066, eftersom det är slaget som hände då, inte faktumet. 

"Faktumet" är att slaget vid Hastings inte upphörde 1067. Om Kripke så vill, kan man 

säga, att det faktum om mig, som konstituerar att jag menar addition med plus, är det 

faktum, som säger att jag så menar. Ty om jag menade så, är det ett faktum att jag så 

menade, vilket ingenting förändrar i sak, fortsätter Hacker, vilket är helt rätt. Något 

"faktum" i Kripkes mening, d.v.s. något som utgör ett faktiskt bevis för subjektets svar, 

kan inte heller Wittgenstein i Hackers tappning prestera.  

  Kripkes Wittgenstein förnekar att det finns några som helst fakta i mening och ord. 

Hackers Wittgenstein ger orden faktastatus i så motto att subjektets utsaga i semantisk 

mening är ett faktum, men om innehållet inte är ett faktum, har ingenting förändrats. 

Wittgenstein vill reda ut, men skepticismen är nära, ty om Hackers Wittgenstein påstår 

att fakta inte finns i världen, är han då inte en skeptiker? Svaret är nej, ty då har Hacker 

samma åsikt som Kripkes Wittgenstein, d.v.s. begreppsnihilistens åsikt; inte något ord 

har mening och kan inte säga oss något om ett faktum. 

Boghossian instämmer med Kripke i att Filosofiska undersökningar inte kan fånga in 

vad det är för en symbol att ha mening, men i så fall har vi blivit lurade att tro att fakta 

består av begreppen "användning", "disposition" och "ett mentalt inre", menar Boghos-

sian och argumenterar med logisk bevisföring mot den förmodade skeptiske Wittgen-

stein. Boghossians bevisläge är inte avundsvärt. Om Wittgenstein explicit förnekar fakta 

och mening, som Kripke menar att han gör, så har Wittgenstein nogsamt undvikit det 

läget. Hur ska man hållbart logiskt bevisa att det jag säger är ett faktum, om jag påstår 
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att inte några ord eller satser kan innehålla fakta? Wittgenstein driver, enligt Kripke, den 

skeptiska argumentation för att sedan kunna hänvisa till en gemensam språklig konsen-

sus, som ger ett slags rättfärdigande enligt principen att människans biologi och "livs-

form" är likartad och ger rättfärdigandet i formen av de mångas rättfärdigande, ett slags 

generellt rättfärdigande, men som inte är en sanning i nödvändig och generell mening 

enligt vad logikens lagar kräver. Wittgensteins syfte, enligt Kripke, är att visa på det 

självklara att språket kräver gemensamma överenskommelser om ordens mening och 

betydelse, vilket leder till att det vi gemensamt tycker är detsamma som rätt, riktigt och 

det som vi vanligen menar med fakta, men dessa fakta är inte desamma som logikens 

generellt nödvändiga och objektiva fakta. 

Vad kan logiken erbjuda? Boghossians argument är tämligen omfångsrikt, men hans 

bevisläge är som sagt mödosamt. Argumentet framstår ändock, när det  väl  är utarbetat, 

som enkelt och starkt. (Bogh. sid. 523-526): 

 Boghossian prövar som första steg om inte det skeptiska argumentet beror på att alla 

ord och uttryck har en falsk mening och inte på att mening saknas. Boghossian formule-

rar en åsikt, som Kripke själv inte anfört, "klokt nog", säger Boghossian, eftersom på-

ståendet inte är  stabilt koherent, enligt följande: Kripkes tes säger att all mening, som 

tilldelas någon sats, är falsk. Detta kan uttryckas som: 

 (1) för alla S (satser) -p,4 d.v.s. S menar att p är falskt.  

Sanningspredikatet p har inte egenskapen  sanning, vilket garanterar  att (1) medför  

(2): För inte något S (sats) 5, d.v.s. S har inte någon mening.  

(1) implicerar  att ingen sats har mening. Eftersom en sats inte kan vara falsk såvida 

den inte är meningsfull till en början, implicerar det i sin tur att (1) inte kan vara sann, 

ty vad (1) säger är, att några satser, nämligen  meningsfulla satser, är falska och en mot-

sägelse är resultatet. Det tveksamma, som jag ser det, är påståendet om att meningsfulla 

satser måste finnas och att begreppen sanning och mening blandas, men påståendet att 

inga satser har mening är motsägelsefullt och således felaktigt, enligt Boghossian. 

Boghossian prövar i nästa steg Kripkes påstående att inte några satser är faktiska, en 

uppfattning, som i Boghossians terminologi, formuleras som att betydelsebärande på-

ståendesatser saknar genuina sanningsvillkor. En icke-faktiskhet om mening  formuleras 

enligt den teorin att 

 (3) Inte för något S, p6, d.v.s. satsen S menar att p, inte är sanningsvillkorad.  

Men skepticismen var total, enligt Kripke, och inte begränsad endast till meningsgi-

vande satser, vilket ger  

                                                 
4 “(1) For any S: [S means that p] is false.” (Bogh, sid.523) 
5 ”(2) For any S [S] has no meaning.” (Bogh. Sid. 523) 
6 ”(3) For any S, p: [S means that p] is not truth-conditional.” (Bogh. sid.524) 
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(4) För vilket S (sats) som helst: S inte är sanningsvillkorad7, d.v.s. inte någon sats är 

sanningsvillkorad.  

 Boghossian ber oss begrunda en icke-faktiskhet endast om mening enligt tesen att 

det inte finns någon meningsegenskap, och att det således inte  finns något sådant fak-

tum som att en meningsgivande sats kan vara sanningsvillkorad. Eftersom sanningsvill-

koret  för vilket S som helst delvis är en funktion av dess mening, kommer en icke-

faktiskhet om mening att medföra en icke-faktiskhet om sanningsvillkor. Vilket san-

ningsvillkor satsen S har kan knappast vara något faktum om det i egenskap av att vara 

ett faktum har ett särskilt sanningsvillkor och  självt inte är faktum.  Observera här att 

Boghossian knyter sanningsvillkor till mening enligt föregående  argumentering (1) och 

(2). Så (3) medför  

5) För alla S, (satser) p8: har satsen S sanningsvillkor p, är den inte sanningsvillko-

rad, d.v.s. inga satser, vare sig faktiska eller meningsfulla är sanningsvillkorade. 

Eftersom predikatets icke anförda sanningsegenskaper, d.v.s. en sats av formen:, S 

har sanningsvillkor  p om och endast om S har sanningsvillkoret p, och eftersom (5) 

hävdar att "S har sanningsvillkor p" aldrig är sann, följer att (4) För inte något S (sats)9 

är satsen S sanningsvillkorad, just som förutsades. En fascinerande följd av icke-

faktiskhet om mening är att den således medför en total icke-faktiskhet, därför att S in-

går i det anförda, påpekar Boghossian. Som jag ser det är ovanstående ett ovanligt 

krångligt sätt  att visa att om man påstår att alla satser saknar fakta, ingår den satsen i 

vad som påstås.  

Resonemanget som leder till (5) är inte stabilt, säger Boghossian, ty det man måste 

anta om sanning kolliderar med avsikten att utforma en icke-faktisk tes om något och 

det man måste  i det fallet anta om sanning, en konsekvens av att acceptera en icke - 

faktiskhet om mening. 

Boghossian fortsätter i nästa etapp, det sista steget, med att utreda "kollisionen" mel-

lan sanningsbegreppet och icke-faktiskhet: Fundera på en sats om det goda: 

 (7) Alla satser av formen "x är god" är inte sanningsvillkorade. Observera skillnaden 

mellan " x är god" och Kripkes exempel "68 + 57 = 125". Boghossian har således ställt 

en neutral sats  och  ett värdeomdöme bredvid varandra som jämbördiga satser.  

Det som måste betonas är att satsen, som påstås vara icke-faktisk, måste vara bety-

delsefull, d.v.s. ha en betydelse, (significant) och vara en påståendesats, säger Boghossi-

an. Här använder jag inte ordet "meningsfull", som jag inte uppfattar som riktigt likty-

digt med "betydelsefull" och som Boghossian själv konsekvent undviker i "The Rule.-

Following Considerations", (1989) I "The Status of Content" använder Boghossian or-

                                                 
7  ”(4) For any S: [S] is not truth-conditional.” (Bogh. sid. 524) 
8 ”(5) For all S p: [S has truth-condition p] is not truth-conditional” (Bogh. sid.524) 

9  ”(4) For any S: [S] is not truth-conditional.” (Bogh. sid. 524) 
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det "meaningful and declarative" om satsen som krävs för semantisk upphöjelse. 

(Bogh.1990, sid. 164) Uttrycket "semantisk upphöjelse" eller "deflationary truth" är 

myntat av A. J. Ayer i  Language, Truth and Logic, (1952) En "deflationary truth"  är en 

upphöjelse till sanning av en bekräftelse eller ett rättfärdigande, som inte står för någon-

ting utan bara är en språklig, "semantisk" upphöjelse till sanning. Den är inte en genuin 

sanning, och saknar en verklig relation till något, enligt Ayers definition. Om en sats 

som förnekar fakta, kan inte en sådan endast språklig sanning användas. Då är icke-

faktiskhet inte någonstans ett koherent alternativ. Ty enligt en uppfattning om sanning 

som icke-genuin kommer en sats att vara sanningsvillkorad, om den är lämpad för se-

mantisk upphöjelse, d.v.s. att satsen är signifikant och påstående, men den betecknar 

inte något verkligt, "does not stand for anything". (Bogh. sid 525) Det grundläggande 

för en icke-faktisk tes är att just detta förnekas, d.v.s. att en signifikant, påståendesats är 

sanningsvillkorad. Därav följer att en icke-faktiskhet om vilket ämne som helst förutsät-

ter ett begrepp om sanning, som inte är endast en semantiskt upphöjd, bekräftande san-

ning utan ett begrepp rikare på sanning:(Bogh. sid. 526) Sanningsbegreppet måste åläg-

gas att stå för predikatet "sann", som något språkligt oberoende, ty ”sant” är inte tillför-

litligt om en sats endast är signifikant och påstående, och här är Boghossian dunkel med 

uttrycket "språkligt oberoende". Jag för min del uppfattar uttrycket som att något reellt, 

"a real relation", måste ersätta ett språkligt uttryck, d.v.s. det som den "semantiskt upp-

höjda" sanningen saknade. Fortsättningen förklarar dock något,för utan begreppet genu-

in sanning skulle nämligen ingen förståelse finnas för satsens krav på att vara signifi-

kant och påstående, säger Boghossian, och den skulle misslyckas med att etablera san-

ningsvillkor, ett även i mitt tycke starkt argument, som förvandlar ett löst antagande till 

ett rimligt antagande. (Bogh.sid. 526)  

Så Boghossian hävdar att en tes om icke-faktiskhet förutsätter en "robust" eller genu-

in sanning, vilket tycks riktigt. Men observera att omdömen, om huruvida ett objekt har 

en robust egenskap, knappast kan undgå att vara faktiska, påpekar Boghossian. Om P är 

en genuint robust, konkret, handfast egenskap, är det svårt att se hur det skulle kunna 

undvikas att omdömen om objekten har P. Det spelar ingen roll om P är subjektivt eller 

på annat sätt är beroende av våra svar. Så länge som P är en språkoberoende egenskap 

måste omdömen om P vara faktiska och ha sanningsvillkor. Om  robust sanning är P 

måste omdömen om en sats sanningsvärden vara faktiska. (Bogh. sid.526)   

Att lägga märke till är att Boghossian talar om en "robust egenskap", som tidigare 

benämndes som "robust sanning", vilket är onödigt förvirrande, eftersom det innebär att 

vilken "robust" egenskap som helst i så fall skulle duga, vilket inte är fallet. P = robust 

sanning och ingenting annat. Egenskapen "god" i exemplet "x är god" skulle kunna vara 

exempel på en robust sanning om godhet, vilket i så fall kräver en gemensam och gene-

rell uppfattning om begreppet "godhet", men inte vad Wittgenstein tidigare i Tractatus 

skulle ha kallat "absolut godhet". "Godhet" är ett begrepp som visar sig ha många olika 
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betydelser.10 Det matematiska exemplet har ett sanningsvärde både generellt, vi har be-

stämda, gemensamma regler, och empiriskt, d.v.s. erfarenheten av användningen, vilket 

ger matematiken ett robust sanningsvärde, men inte en absolut objektiv sanning a  prio-

ri. 

Boghossian hävdar att det inte spelar någon roll om P är subjektivt eller inte eller på 

något sätt beroende av våra svar. Så länge som P är en genuin språkoberoende sanning 

kommer omdömen likväl att vara faktiska, ha robusta sanningsvillkor. Om sanning är en 

robust egenskap måste omdömen om satsens mening också vara faktiska. Men vi såg 

tidigare i (5)11 att en icke-faktisk tes om mening implicerar att omdömen om satsens 

sanningsvärde inte är faktiska. Om en viss sats är sann, kan inte detta vara ett faktum, 

om inte dess mening är det. Och detta visar den motsägelse vi skridit fram mot, skriver 

Boghossian: en icke-faktisk tes om mening implicerar både att sanningen är robust och 

att den inte är det. Påståendet om icke-faktiskhet är inte koherent, vilket skulle bevisas. 

 En kommentar till det framförda: Boghossian har lagt till en språkoberoende egen-

skap som en robust egenskap, vilket med en tolkning är att "semantisk upphöjelse" er-

sätts med "språkoberoende", två motsatta begrepp, något som inte borde vara riktigt, 

men "semantisk upphöjelse" ersattes med "robust sanning", vilket i sin tur ger att "ro-

bust sanning" är detsamma som "språkoberoende", vilket kan tyckas vara ett egendom-

ligt resultat. I satsen "x är god", kan möjligen detta språkoberoende uttryckas fysiono-

miskt eller beteendemässigt av ett subjekt, men alla regelstyrda satser fordrar ett språk 

per definition och det speciella inträffar att värdeomdömet skulle kunna vara faktiskt, 

men den objektiva satsen 68+57 skulle sakna sanningsvärde, eftersom den inte kan und-

vara sina symboler, vilket knappast är Boghossians avsikt att visa. Om språkoberoende 

däremot är detsamma som uttryckets användning i ett sammanhang, ger användningen  

betydelse och "robusta" sanningsvillkor och även regelstyrda satser får en mer oavvislig 

sanning än endast en semantiskt bekräftande sats.  

Slutsatsen av Boghossians argumentation om betydelsen av sanningsbegreppet "se-

mantisk upphöjelse" är, som jag förstår det, att orden i egenskap av ord inte är fakta, 

endast semantiska omdömen om fakta utan verkligt innehåll. "Robust" sanning kräver 

däremot ett "språkoberoende" som har en "reell relation", relaterande till en reell an-

vändning, vilket medför faktiska och meningsfulla satser. 

Boghossian hoppas att hans argument kan så några tvivel på att den skeptiska slutsat-

sen skulle kunna vara uthållig, vilket han väl måste anses ha gjort.  Boghossian har del-

vis lyckats gå runt det förgörande faktum att det är språket självt, som förklarar sig sak-

na egenskapen att uttrycka fakta, på samma gång  och i samma nu som det gör anspråk 

på att vara ett faktum. Påståendet att inte något ord och uttryck kan innehålla något fak-

                                                 
10 Delfin, Solveig,  sid. 40, fotnot 180, ”Wittgensteins etik” , D-uppsats, Linköpings universitet.  
11 ”(5) For all S p: [S has truth-condition p] is not truth-conditional.” (Bogh. sid. 524) 
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tum eller uttrycka något meningsfullt står på osäkra ben. Den robusta sanningen är ett 

antagande, men just ett språkligt oberoende faktum kan hävdas med viss rätt. Om be-

greppet "språkoberoende" är synonymt med den reella användningen av orden och sub-

jektets erfarenheter, finns stöd för antagandet. Observera att sanningsbegreppet, som jag 

förstår resonemanget, inte är det i logisk mening traditionellt generella, absoluta och 

nödvändiga, det sanningsbegrepp, som Kripke utgår ifrån, utan är ett sanningsbegrepp 

som relaterar till något. Kan Boghossian mena något annat än erfarenhetsmässigt reellt? 

Vad kan annars ligga i begreppet "språkoberoende"? Eller menar Boghossian att vissa 

symboler kan ses som icke-språkliga? Jag vill påstå att Boghossians "robusta", "genui-

na" sanningsbegrepp och "språkoberoende" kräver någon form av reell anknytning, ef-

tersom "robust" är tänkt att vara en motvikt till det semantiska sanningsbegreppet. 

Även Wittgenstein talar om språkoberoende egenskaper: "Inget ord bleve där förkla-

rat med hjälp av sig självt, ingen logisk cirkel beginges." i frågan om att lära ut ord och 

begrepp genom användning och övning. (§208, min kommentar). Boghossian  nämnde 

tidigare att hans argument visar på kollisionen mellan vad man måste anta om sanning 

och icke-faktiskhet. (sid. Bogh.527) Boghossians tes om "robust" sanning är ett rimligt 

antagande, eftersom människan per definition, som jag ser det, inte kan vara språkan-

vändare utan ett sanningsbegrepp, "robust", reellt, hållbart eller vad det kan kallas. 

Vad är fakta? Wittgensteins svar 

I Filosofiska undersökningar tar inte Wittgenstein upp frågan om fakta och vad fakta 

är. Enligt Hacker för att Wittgenstein anser den diskussionen vara avklarad i Philo-

sophical Grammar  bland andra texter. I Remarks on Foundation of Mathematics frågar 

sig dock verkligen Wittgenstein : "But what things are "facts"?" Fakta är inte något som 

kan definieras genom ett enkelt pekande på något, säger Wittgenstein.  Matematiken 

antas kunna definiera det som "kallas fakta". Aritmetiken behövdes  för att lära oss att  

ställa frågan, säger Wittgenstein. Den har lärt oss se den här sortens fakta.(RFM, sid. 

381) Wittgenstein använder ofta uttrycket "det vi kallar", eftersom vi i många fall blan-

dar "is" och "is called". (RFM, sid.88) Det är naturligtvis en avgörande skillnad  mellan 

ett påstående om existens och att benämnas.  

 Det finns empiriska fakta att man räknar som man gör, men dessa empiriska fakta-

satser gör inte matematiska satser till empiriska, säger Wittgenstein. Hos Wittgenstein 

är det reella något som är och "kallas" är en semantisk existens, som jag förstår det. 

"Här är pengarna", symbolerna, "Där kon", det reella objektet, i Wittgensteins bildspråk. 

Wittgenstein är noga med att framhålla att tekniken att räkna grundas på empiriska fak-

ta.  Men vad ska räknas som empiriska fakta? frågar Wittgenstein. Psykologiska, fysio-

logiska fakta som gör det möjligt eller det som gör det till något användbart och me-

ningsfullt? (RFM,sid.382) Frågorna är komplexa och Wittgenstein är sällan eller aldrig 
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explicit och direkt i sina svar. I hans metod att "klargöra"  ingår en extraordinär nog-

grannhet och uthållighet att granska  förhållandet språk - människa - verklighet, som jag 

förstår hans filosofiska undersökningar.  

Wittgensten tar upp ett exempel i RFM och frågar sig : Hur har mönstret för multi-

plikation 13x13 etablerats?  Vad ska leda mig till ett svar? Wittgenstein svarar: Regler-

na. Därefter följer en diskussion om regler och ifrågasättande av regler som på många 

sätt är lik diskussionen mellan Kripkes Wittgenstein och skeptikern.  Skillnaden är att 

Wittgenstein talar om regler grundade på empiri och verklighet och ser skillnaden mel-

lan semantiska fakta och reella fakta. 

Slutsatser 

 Sammantaget visar detta, som jag ser det,  att Wittgenstein tar för given den verklig-

het han lever i, vilket vi alla förmodligen gör. Verkligheten ger oss upplevelser och er-

farenheter, som  vi genom symbolhantering och ett mentalt inre använder vid inlärning 

och tänkande. Att ifrågasätta är att utforska, vilket inte är synonymt med att förneka. 

Verkligheten tycks stödja logikens antagande om en "robust" sanning och ävenså ma-

tematikens postulat om fakta och sanning genom användningen av reglerna. Både Bog-

hossian och Wittgenstein tycks argumentera för ett åtskiljande mellan det språkliga och 

det reella och att fakta finns kan visas genom en språkoberoende  användning. Språkets 

grunder är inte en privat erfarenhet utan en normativ regelbundenhet i beteende. 

V Språk, regler och verklighet 

Logiken en illusion? Gordon Baker om Wittgensteins syfte 

Gordon Baker nämner inte §201, det skeptiska argumentet, i sin essä “Following 

Wittgenstein: Some Signposts for Philosophical Investigations §§ 143–242“ i boken 

Wittgenstein:to Folllow a Rule, Holtzman och Leich,(1981), förkortat BHL. Kripke 

hade ännu inte hunnit slå larm om §201. Baker argumenterar för att Wittgensteins syfte 

med Filosofiska undersökningar, §143-§242, är att visa att filosofernas krav på exakthet 

och nödvändig sanning bygger på en illusion. Logikens krav på nödvändiga sanningar 

är en illusion skapad av språkliga missuppfattningar. Illusionen hänför sig till tron på att 

matematiska lagar eller "regler", som Wittgenstein benämner dem, är ideala, objektiva, 

och fordrar objektiva omdömen. (BHL,sid.48) Matematiska regler tycks vara oberoende 

av subjektet och tycks vara ett ”idealt fall av regelföljande", ”en standard för korrekt-

het". (BHL,sid. 52).  

Wittgenstein för sin egen talan i RFM och Kripke  för Wittgensteins talan med ut-

gångspunkt från matematiska exempel i diskussionen om rättfärdigande, regler och fak-

ta. Wittgensteins syfte är att visa det felaktiga i att idealisera logiska/ matematiska reg-

ler, och att de har en reell bakgrund, som jag uppfattar Wittgenstein. Wittgensteins syf-
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te, enligt Kripke, är att i Filosofiska undersökningar visa på den skeptiska paradoxen 

och dess skeptiska lösning. 

Filosofiska undersökningar och Remarks on the Foundations of Mathematics visar 

upp språket som  en konstruktion, en uppfinning. Detta i avsikt, enligt min uppfattning, 

att ge medvetenhet om det i sig självklara förhållandet att symboler inte är verklighet, 

utan det vi kallar verklighet, en metod för att vi ska "se klarare", som Wittgenstein ut-

trycker det. Att "se klarare" är inte att vara skeptiker utan dess motsats. 

 Baker menar att Filosofiska undersökningar driver en argumentation mot logiken 

och de illusioner den skapar för att ge ett grundskott mot filosofin som en betrodd ve-

tenskap. (BHL,sid. 47) Syftet är att avlägsna fördomar, att öppna ögonen för nya möj-

ligheter (jfr., §52) att byta ett paradigm inom vetenskapen. (BHL,sid.61) En i högsta 

grad sannolik åsikt är, som jag ser det, att varje språkanvändare har nytta av att "se kla-

rare", vilket Wittgenstein naturligtvis insåg med sin inställning till det vanliga språket. 

Baker räknar upp många regelstyrda områden som Wittgenstein kunde ha tagit med i 

Filosofiska undersökningar: 

 

More generally, rules take many forms, e.g. rules of games: there are duty-imposing rules, rules 

conferring powers of rights, rules granting permissions, rules modifying the application of other 

rules, ideal rules […], so-called ´constitutive´ rules […], general and particular rules, condition-

al and unconditional rules, etc. […] Wittgenstein was well aware of this diversity. (Cf. especial-

ly PLP, Chapter VII) Surely he would have thought it relevant to any adequate general treat-

ment of the question of what a rule is, yet §§ 143-242 do not even begin to make an attempt to 

encompass this vast range of phenomena. The justification for this procedure is that philoso-

phers in the grip of the calculus model have in view only a single kind of rule, exemplified by 

the definition of a mathematical function.[…]They do not recognize the legitimacy of any ex-

planations apart from definitions in terms of necessary and sufficient conditions of applications. 

In tackling this illusion, it is a viable strategy to ignore all the other kinds of rules and to con-

centrate on this preferred type in order to demonstrate that philosophers make a fundamental 

error in holding these to be ideal.[…] For, if philosophers acknowledged that other kinds of 

meaning-rule could be admitted to this select company, they would not have to search for any 

rules beneath everyday explanations of word-meaning. 

  

Wittgenstein valde  att inrikta sig på att detronisera tron på ett generellt, nödvändigt, 

obönhörligt "måste", en logik som inte behövde bry sig om huruvida det "i verkligheten 

inträffat".(§89) Wittgensteins resonemang lyfter fram reglernas grundläggande funktion, 

eftersom en konstruktion av tecken, samtliga språks symboler, är, som jag förstår Witt-

gensteins tanke, ordnade enligt det sätt på vilket de vuxit fram som reellt, empiriskt 

fungerande och i vad mån de varit nyttiga för ett samhälles eller en flock människors 

överlevnad och som därför fixerats och i vissa fall blivit lagar.  
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Wittgenstein ger en tydlig anvisning i §87 på vart han vill komma. I diskussionen om 

orden "ungefär", "inexakt" kontra "ideal noggrannhet" och "exakt" i olika sammanhang 

visar Wittgenstein dels hur orden "inexakt" och "exakt" laddas med värderingar och dels 

hur syftet med ordets användning påverkar värderingen, t.ex. som ordet "exakt" i sam-

manhanget att snickra till ett bord och "exakt" i sammanhanget jordens avstånd till so-

len. §89 leder läsaren från ett fördömande av logiken , som "tycks ligga i botten på alla 

vetenskaper" och som inte tycks  "bekymra sig om huruvida det ena eller det andra i 

verkligheten inträffar" till att "vår betraktelse är av grammatisk art", där det gäller att 

"undanröja missförstånd" beträffande "ordens användning", och till en "analys" av "våra 

uttrycksformer". Här startar den språkliga analysen som ska "kasta ljus" över "vårt pro-

blem", nämligen: "I vad mån är logiken något sublimt?" 

 Det sublima är något märkvärdigt, något dolt, ett slags tänkandets väsen vi vill 

komma åt, världens ordning a priori, skriver Wittgenstein. Logikens formaliserade språk 

har fått oss att tro att det logiska tänkandet är en abstraktion, men logikens ordning är av 

en högst  konkret och enkel ordning som våra vanliga, vaga satser kan uttrycka, säger 

Wittgenstein. (§97) Matematik tycks vara ett renodlat objektivt område med ett objek-

tivt regelföljande och med endast objektiva omdömen. Räkneregler är därför ett lämp-

ligt studieobjekt för regelföljande. (BHL, sid.52)  

Regler och Kripkes Wittgenstein ställer en fråga  

Kripke formulerar det skeptiska problemet och regelns funktioner på följande sätt: 

Poängen med att lära sig en regel är att mina tidigare intentioner angående t.ex. ordet 

"addition" bestämmer ett särskilt svar för oändligt många nya fall i framtiden. Vad be-

träffat talet 68+57 = 125 är jag övertygad om att svaret är korrekt. Vilket faktum ger 

mig meningen med och betydelsen av ordet "plus"? Och hur åstadkommer jag rättfärdi-

gandet av detta faktum?  

Regler, Wittgensteins exempel och matematiska fakta 

Wittgenstein påstår i §201, enligt Kripke, att det inte kan finnas några fakta, eftersom 

ingenting kan rättfärdiga svaret. Regeln kan anpassas efter var och ens  tolkning av en 

regel, det s.k. skeptiska argumentet, enligt Kripke med flera. Lösningen av §201, menar 

Kripke, är att det skeptiska argumentet förblir obesvarat. Wittgensteins paradox i §201 

säger att vi följer regler blint utan skäl eller rättfärdigande i Kripkes version.( Kripke, 

sid. 55) Vad säger Wittgensteins eget matematiska exempel om regler och fakta? (RFM, 

sid.77) 

Vad gör du med exemplet 13x13 i det att du tror att det är 196, frågar sig Wittgen-

stein. Man kan säga att man tror att summan är 196, men man måste göra något och 

testa sig fram eller mer eller mindre blint acceptera en räkneregel. En matematisk sats 

innebär en roll för satsen, en funktion där tro inte har någon plats. Man kan inte tro att 

multiplikationen 13x13 kräver 169, eftersom resultatet är en del av utförandet, men vad 
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är rätt och fel? Wittgenstein frågar: Hur etableras en regel, ett mönster, för multiplika-

tionen 13x13? Hur definieras reglerna? Hur ska de tillämpas? I vilken bok finns regeln?  

Om två räkneregler säger olika, vad gör jag då? (RFM, sid. 77) 

Wittgenstein förser verkligen läsaren med förslag till åtgärder och här har vi inte att 

göra med en skeptiker. Wittgenstein svarar och hela boken Remarks on the Foundations 

of Mathematics utgör ett omfattande arbete om matematikens grunder, varav här endast 

något kan nämnas. 

Wittgensteins tämligen kärva svar: "Det händer inte,  [d.v.s. att två räkneregler säger 

olika] för den som lärt sig multiplikation säger rätt, något annat är inte normalt." Witt-

gensteins skeptiker: "Men jag kan göra som jag tycker oavsett hur många regler du ger 

mig, d.v.s. jag använder mina regler." Wittgenstens svar: "Ingen skulle bry sig om ditt 

räknande." (RFM, 79) 

Diskussionen är snarlik dialogen mellan Wittgenstein och skeptikern hos Kripke. 

Kripkes Wittgenstein drar slutsatsen att fakta inte finns. Wittgenstein i RFM påpekar att 

i så fall ställer man sig utanför en gemensam tillämpning av en regel om man inte bryr 

sig om vad man svarar eller inte bryr sig om gemensamt bestämda regler. Det gemen-

samma språkets rättfärdigande tas för givet. Varför?  Kripke menar att Wittgenstein 

organiserat sitt material i FU enbart för att lyfta fram språkgemenskapens rättfärdigan-

de. Riktigt är att Wittgenstein tar upp frågan om överensstämmelse och rättfärdigande 

till diskussion i FU, men inte som en lösning på en skeptisk paradox, utan för att reda ut 

grammatiska "missförstånd" och hur vi av den orsaken blir "vilseledda" bland annat i 

vårt filosofiska tänkande. 

Wittgenstein hänvisar däremot till den självklara språkgemenskapen som erfarenhe-

tens norm och bekräftelse. Tanken finns redan på plats till skillnad mot Kripkes exem-

pel. Wittgensteins utgångspunkt är den matematiska regeln och regeln är per definition 

en överenskommelse, som förutsätter en språkgemenskap. Kripkes exempel utgår från 

subjektet för att visa beroendet av en språkgemenskap och dess lika stora brist på objek-

tiva fakta som subjektets. Regeln i det matematiska språket är det vanliga språkets mot-

svarighet till regelkrav  och grammatik. Begreppet "regler" omfattar, som jag förstår 

det, ordens betydelse och sammanhangen de används i.  I det följande redovisas gene-

rella svar från 1 - 4 på rubrikens  fråga: "Om två räkneregler säger olika, vad gör jag 

då?" 

Wittgensteins svar (1): Den matematiska regeln såväl som regler i vanligt språk är 

överenskommelser. 

Kripkes tidsaspekt på regelföljande är inte Wittgensteins. Ett enda exempel i RFM 

har en tidsaspekt, nämligen avsnitt eller stycke 101, sidan 74: "the  non-temporal cha-

racter of  ´consist´ is important. For it doesn´t mean that now, or just for a time, they 

consist of 50 and 50." Icke-tidskaraktären är viktig i detta exempel, säger Wittgenstein. 

Ett av Kripkes huvudargument för Wittgensteins skepticism är att objektiva fakta inte 
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kan avgöras genom en matematisk regel i tiden, d.v.s.  då - nu - framtid. Exemplet 101 

är inte helt analogt med Kripkes, men frånvaron av funderingar om tidsaspekten  hos 

Wittgenstein, stöder inte Kripkes argument. 

Som svar på övriga frågor utvecklar Wittgenstein ett resonemang om att tänka, om 

att slutsatser är bundna inte till definitioner, men till de naturliga gränser som tänkan-

dets roll  har i våra liv. (RFM, sid.80) Slutledningsregler kan sägas vara lika tvingande i 

samma avseende som andra regler i vårt mänskliga samhälle. Revisorn måste t.ex. räkna 

enligt reglerna. Följer du inte reglerna hamnar du i konflikt med samhället. (RFM, sid. 

81) Wittgenstein hänvisar till människans historia med dess samlade observationer av 

fakta, som ingen har tvivlat på därför att de finns framför oss dagligdags. Våra konkreta 

erfarenheter under historiens gång har lärt oss en metod att dela t.ex. nötter, äpplen med 

andra, att multiplicera två tal. Tekniken att räkna är delvis tekniken att bygga ett hus. 

(RFM, sid. 93) Till slut frågar Wittgenstein:  

Vad består överenskommelsen av i det  att vi accepterar en symbolstruktur som be-

vis? Wittgenstein svarar: Av det faktum att vi använder ord som språk? Det som vi  

kallar "språk". (RFM, sid.95) Symbolstrukturen själv är det yttersta beviset för överens-

kommelsen, en truism, men vad vilar strukturen på i sin tur? 

Wittgensteins svar (2): Erfarenheter av räknande lär mig vad resultatet blir, men det 

är inte rillräckligt för att acceptera ett resultat. Bestämda regler måste instiftas av en 

språkgemenskap. (RFM, sid.99) Misstag i räknandet är lätta att upptäcka och överens-

kommelsen om vad som är rätt och fel är snabbt avgjord. (RFM, sid. 391) 

Wittgenstein poängterar att begrepp från ett språk kan förklaras oberoende av språk, 

d.v.s. genom erfarenhet, uttryckt exempelvis ”Jag drar en linje mellan att räkna och räk-

nandets resultat” ( RFM,sid. 77)  följt av ett konkret, verkligt ”experiment” och med en 

verklighet att använda mig av. Jag kan rättfärdiga att jag har 25x25 nötter genom mitt 

räknande av dem, men påståendet att 25x25 = 625 bekräftar inte detta, d.v.s. resultatet, 

utan är en empirisk regel som har  hårdnat till en regel. Satsen yrkar på att regeln har 

följts endast om 625 är ett resultat av multiplikationen. Den behöver på så sätt inte kon-

trolleras erfarenhetsmässigt utan fungerar som ett paradigm för en praktik.  (RFM, sid. 

325) Och jag påminner om §208 i Filosofiska undersökningar att ”Inget ord bleve där 

förklarat av sig självt, ingen logisk cirkel beginges" i samband med konstaterandet av 

språkoberoende och inlärning av ord och begrepp.  

Wittgensteins svar (3): Den gemensamma erfarenheten befästs i en regel. Subjektet 

kan även förvissa sig genom ett eget experiment.  

En summering av vad Wittgenstein säger om språk och regler: 

Den matematiska satsen anses ha digniteten av att vara en matematisk lag. Och detta 

ger matematiken dess speciella soliditet, dess oangriplighet och oberoende. Men en lo-

gisk slutsats är en härledning från en annan sats enligt en regel och det vi kallar en lo-

gisk slutsats är en transformation av ett uttryck som i vanligt språk. (RFM,sid.39, 
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sid.41) Och så mycket är sant när man talar om matematisk logik: dess slutsatser rör sig 

från språkregler till andra språkregler. Som ett avslutande konstaterande lägger Witt-

genstein till, inom parentes: Matematiken är placerad bland standardmåtten. (RFM,sid. 

99) Matematiken kan inte fylla en funktion utan standardregler analogt med Wittgen-

steins resonemang om funktion och mätresultat hos tumstockar gjorda i olika fasta och 

elastiska material. (RFM. sid.38) Måttstockar måste vara gjorda i fast material. 

Wittgensteins svar (4): Språkregler inklusive matematiska regler är grundande på 

reella erfarenheter avgörande för utvecklingen av vår tillvaro och ger korrekta svar om 

man följer dem. Därför är de accepterade av en språkgemenskap. 

En uppenbar likhet mellan Kripkes Wittgenstein och den Wittgenstein som resonerar 

i RFM är att båda kommer fram till att fakta i logisk-filosofisk mening saknas, vilket 

innebär att de skenbart tycks definiera också "fakta" på samma sätt. Skillnaden är, som 

jag förstår, att Kripke vägrar se vad Wittgenstein gör, vart han vill komma, att Wittgen-

steins undersökning är en grammatisk undersökning med syftet att få fram ordens reella 

funktion och mening i den mentala konstruktionen språk, vilket är det rakt motsatta till 

vad Kripke låter "sin" Wittgenstein argumentera för. Wittgenstein hänvisar den frågan-

de i samtliga dialoger till erfarenhet, regler med grund i reella erfarenheter, till matema-

tik som en kunskap av samlade regler, uppfinningar och med reella resultat. Kripke 

hänvisar till orden och orden som grundläggande och inlärda regler som "hänger i luf-

ten" utan den "filosofiska" logikens absoluta faktum. Wittgenstein talar om fakta, vad vi 

i vanligt språk kallar fakta, och som jag förstår Wittgenstein, finns inga sublima, högre, 

"djupa" fakta att använda i dessa sammanhang. 

Språk och matematik är en mänsklig uppfinning, är mentala uttryck för observationer 

och upplevelser, är kunskap som kan lagras. Ett mirakel att människan har denna för-

måga, resonerar Wittgenstein redan 1929 i "Lecture on Ethics".  Desto angelägnare för 

Wittgenstein att visa upp en språktes baksida. Wittgensteins resonemang, som jag för-

står det, leder till medvetenhet om det egna jaget, till att känslor och förmågan att tänka 

är knutna till språket, och därav språkets genomgripande betydelse.  Felaktigheter i ob-

servationer och ord som värdeladdats på olika sätt av subjektets upplevelser påverkar 

människors handlingar lika genomgripande. Attityder som lagrats i språket under årtu-

senden förtrycker, som vi vet, stora delar av mänskligheten. 

Kripkes Wittgenstein står i en värld utan mening och fakta, men får tillgång till kor-

rekthet och mening tack vare en språklig gemenskap, tillgång till en språklig sanning, 

den så kallade skeptiska lösningen, d.v.s. i själva verket finns inga objektiva, nödvändi-

ga fakta. Den skeptiska lösningen ger upp tanken på att finna något objektivt, absolut 

faktum som jag kan referera till. Enligt vad Kripke hävdar, är Wittgensteins syfte med 

Filosofiska undersökningar att komma fram till slutsatsen att en språkgemenskap ger en 

form av försäkran eller bekräftelse  av t.ex. räkneregler, huruvida subjektet Jones ska 

välja 5 eller 125. Språkgemenskapen kan inte leverera objektiva fakta i Kripkes mening 
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eller någonting tillräckligt sant för att kallas fakta överhuvudtaget, som Kripke uppfattar 

Wittgenstein. (Kripke. sid. 79) 

Slutsats: Wittgensteins svar 1)-4) visar att Wittgensteins svar bygger på reella erfa-

renheter. Kripkes Wittgenstein kräver en logisk sanning av "högre" art än vad reella 

erfarenheter, empiri, ger och Wittgensteins filosofiska hemvist är skepticismen. 

Regler och grammatiska missförstånd    

I paragraferna §88-95 FU, understryker Wittgenom ofta att hans undersökningar är 

grammatiska undersökningar. Wittgenstein driver tanken att språket skapar missför-

stånd och felaktigheter. Uppgiften han förelägger sig i undersökningen är att "undanröja 

missförstånd om ordens användning". Detta är den grammatiska uppgiften, samt att 

"förstå grundvalen för allt erfarenhetsmässigt (min kursiv), vilket skulle vara något nytt 

menar vi, men det vi säger handlar om vanliga ting. Vi vill förstå det som vi redan ser", 

menar Wittgenstein. Avsnittet innehåller de hos Wittgenstein vanliga orden; "missför-

stånd", "grundval", "användning", "chimärer", som så tydligt håller fram hur föga vi 

reflekterar över orden och vi låter oss duperas av dem. §95 är en i mitt tycke en intres-

sant reflektion över användningen av "mena", enligt Wittgenstein:  

 

När vi säger , menar, att det förhåller sig så eller så, så stannar vi inte där med det vi menar , 

att det förhåller sig så eller så, så gör vi inte halt med det vi menar någonstans framför faktum: 

utan vi menar att det och det - förhåller sig - så och så.- Man kan emellertid också uttrycka den-

na paradox (som ju har formen av en självklarhet) så: Man kan tänka vad som inte är fallet. 

 

Hur ska detta uppfattas? Intressant är att i §95 uttrycker sig Wittgenstein som om vi 

gör det vi menar till ett faktum. Detta stöder inte bara Hackers beskrivning av hur Witt-

genstein  uppfattade fakta som en grammatisk konvention, utan kan också tolkas som att 

vi lättvindigt använder ordet "faktum". Paradoxen innebär, kan man tänka sig, att vi 

innesluter ett faktum i ordet "mena" av bara farten, ett resultat av grammatiken för ordet 

"mena", vilket uppvägs av att vi kan föreställa oss något som inte är[fallet], vilket är en 

förutsättning för det som är [fallet]. 

I §94 beskriver Wittgenstein i  ett resonemang om satsen, hur vi faller offer för något 

som ser ut som något, men som inte är något, d.v.s. vi har gjort orden till något högre 

eller finare, "sublimeringen". Wittgenstein säger: "Ty att det handlar om vanliga ting, 

från att se det hindras vi på många sätt genom arr våra uttrycksformer skickar oss på 

jakt efter chimärer." 

Peter Railton har i uppsatsen "Wittgenstein on the Normativity of Lo-

gic"(Bogh.&Peacock) argumenterat för att om det kristallina, det metafysiskt filosofiska 

och ideala  avlägsnas kan logiken ingå som en del av språket., vilket är vad Wittgenstein 

skriver om språk och logik  i §§ 81, 89, 97, 108, 131 och 240-242. Vi behöver det nor-
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mativa i logiken.( §81)  Vi behöver det precisa i  logiken, men det "kristallina" måste 

bort. Vi bör ägna oss åt våra verkliga behov, inte åt något inte existerande idealt.(§108) 

Vårt verkliga behov är logik - utan det "sublima" a priori. 

Sinnesupplevelser styr mycket av vårt tänkande, våra omdömen och vad vi säger, 

skriver Railton. Ett behov finns därmed för en struktur av påståendesatser med objekti-

va, precisa, regelstyrda satser för att genom sanningsvärdestabeller och satslogik  ge oss 

validitetskontroller av slutsatser. (Bogh&Peacock, sid.191). A priori-karaktären, den 

wittgensteinska "en mycket övertygande framställning", kan vara en del av språket och 

står inte emellan oss och empiriska begrepp och handlingar. Vi behöver satslogiken som 

norm, men den får inte ses som en "supernorm." (Bogh.&Peacock, sid.194,)  Railton 

hänvisar till §242 där Wittgenstein hävdar att  det inte är bara samstämmighet i defini-

tioner som behövs i vårt språk utan även  samstämmighet i omdömena, d.v.s. den logis-

ka normen, som jag förstår Railton. Railton menar att vi kan bestämma oss för vad vi 

vill kalla logik, t.ex. kan vi hålla oss till den klassiska logiken, men utan "superfact" 

[mitt ordval] eller "supernorm". (Bogh. &Peacock, sid. 195) Detta är vad Wittgenstein 

skriver i FU, men annorlunda uttryckt.   

Wittgenstein  menar, enligt min tolkning av §88- §95, säkerligen att till en del är den 

ideala satsen detsamma som den formaliserade satsen. Vi tror att det finns ”ett rent mel-

lanting” mellan satsens ord och fakta. Om ett sådant "mellanting" inte fanns mellan ord 

och fakta, skulle vi se att det vi säger handlar om vanliga ting. Vad är "ett rent mellan-

ting"? Förmodligen logikens symboler och filosofins språk. "Vanliga ting" i Wittgen-

steins terminologi är med säkerhet en synonym till "världen som den är" och "vanligt" 

språk, d.v.s. utan tilltrasslingar av t.ex. filosofer. 

Wittgenstein instämmer med tanken att satsen har "oerhörd betydelse" (§93), men 

han vill ta bort märkvärdighetsstämpeln på satsen, "sublimeringen" av språket till den 

formallogiska och filosofiska  satsen, som jag förstår det. Logik och värld mytologiserar 

vi genom att leta efter en essens, ett djup som inte finns där. Vi skapar språkspel om att 

begripa "språkets ojämförliga väsen", d.v.s. "den ordning som råder mellan begreppen 

sats, ord, slutledning, sanning, erfarenhet, osv." Sådant innehåll saknar användbarhet, 

saknar relevans, påstår Wittgenstein. (§97) De uppräknade begreppen är abstraktioner, 

flitigt i bruk när de "filosofiska vågorna svallar högt", men orden är tomma på innehåll, 

Wittgensteins välkända beskrivning av en "filosofi på tomgång". 

 

Regler, användning och Wittgenstein om satsens sanning  

Boghossian avfärdar skepticismen hos Kripkes Wittgenstein som en icke uthållig te-

ori. Även om hans antagande om en betydelsebärande och påstående sats innebär  

att han använder sig av det som skulle bevisas, d.v.s. en robust eller genuin sanning, 

kringgår Boghossian det självrefererande och cirkulära med hjälp av kravet på ett 
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språkoberoende "bevis". Wittgenstein pekar i §120 på det självklara faktum att när "jag 

talar om språket (ord, sats, etc.) måste jag tala det vanliga språket" för "hur skall ett nytt 

kunna bildas?" Att utreda och analysera, tala med ord är att använda sig av deras bety-

delse, medan orden i sig är symboler eller "tecken", som Wittgenstein säger. Dessa två 

funktioner är, som jag ser det, av samma slag som Wittgensteins påstående att fakta är 

en grammatisk konvention. d.v.s. orden fyller sin uppgift som symboler, och den reella 

användningen visar betydelsen och användbarheten. Wittgenstein menar inte att an-

vändbarhet och sanning är synonyma, (RFM sid. 38), men, som Wittgenstein menar, 

och jag instämmer; de ligger  kant vid kant, eftersom ordet verkligen är använt. 

   Wittgenstein diskuterar satsen: "Det förhåller sig så och så" är satsens "allmänna 

form", en sats i det alldagliga språket som uttrycker ett påstående om ett faktum. Satslo-

gikens p skulle ingen kalla satsens allmänna form, men satsen "Det förhåller sig så eller 

så" används som en satsvariabel, d.v.s. som en symbol, och att säga att den satsen 

"stämmer överens (eller inte stämmer överens)  med verkligheten vore uppenbart non-

sens". (§134). Satsen har emellertid den funktionen att på den tillämpas sanningsfunk-

tionens kalkyl. Språket är, på samma sätt som de matematiska symbolerna, en kalkyl 

med bestämda funktioner uppbyggda enligt bestämda regler. Följs reglerna fälls sant / 

falsk ut som ett resultat av de programmerande reglerna. Ordet "sant" fungerar som en 

indikator på att "satsen passar till" orden sant/falskt. (§137) Det vanliga ordet "sant" har 

naturligtvis sin användning och ordet "korrekt" som används i uppsatsen i diskussionen 

om skepticism, beror på, som jag nämnt, på olika betydelser och uppfattningar hos 

kommentatorerna om begreppet sanning. Wittgenstein använder "sant" om det är an-

vändbart och "sanningskalkyler" är det som tillämpas på en sats lämplig för sådana. Det 

ovanliga i sammanhanget är uttrycket "passar till satsen", vilket är i linje med den 

"grammatiska" sanningen inklusive användningen enligt reglerna.  

Orden är de vi har. (§120) Fundamentet för orden är deras användning enligt be-

stämda regler, och vi, som Wittgenstein säger, trasslar in oss i våra egna regler. (§125), 

Motsägelser, vare sig det är inom matematiskt språk eller vårt vanliga språk, beror på att 

de regler vi ställt upp inte överensstämmer med vad vi förväntat oss. Motsägelser och 

intrasslingar beror på  våra svårigheter att skaffa oss en översikt,  att se de stora sam-

manhangen. (§122)  

Regelföljande, erfarenhet och korrekt användning  

Konstruktionen av språket är ett resultat av mentala processer, säger Wittgensteins 

undersökningar, en självklar sanning. Våra handlingar styrs av mentala processer, som i 

sin tur är styrda av ord och tecken i regler, vars användning är ett "kriterium på förståel-

sen." (§146 )  Ord och tankar förutsätts ha ett innehåll och ett meningsfullt sådant. Inne-

hållet leder oss till uppfattningen om korrekthetsvillkor hos våra matematiska symboler, 
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tecken, ord. Boghossian tycks anse detsamma och pekar på att orsaken till att vi följer 

regler är att regelföljandet ger en positiv feedback, eller, som Boghossian uttrycker det, 

ett "tillfredställande mentalt tillstånd", vilket i sin tur åstadkommer att vi anser orden ha 

villkor för korrekt användning. Det kan dock inte vara sant att orden själva får mening 

som ett resultat av att någon följer en regel på ordens villkor, utan på hur orden fungerar 

när de används, säger Boghossian, som jag uppfattar det. Användningen av ordet är cen-

tral för Boghossian liksom för Wittgenstein. (Bogh. sid. 517)  

 Wittgenstein säger däremot tvärtemot påståendet "att någon följer en regel" Att eta-

blera ett språkspel är att publikt stipulera gemensamma villkor, d.v.s. regler för hur or-

den ska användas, men orden måste referera till något för att bli meningsfulla. En extern 

referens kan vi iaktta, inre, interna referenser kan inte.iakttas. Användningen av ett ord 

är ett kriterium på förståelse, säger Wittgenstein. Man tillägnar sig en teknik, d.v.s. att 

rätt hantera ordens grammatik i språkspelens olika sammanhang. Grammatiken beskri-

ver hur ord, tecken ska användas i olika språkspel. Användningen förklaras dock inte 

"på något sätt" inte heller hur "språket måste vara byggt" för att påverka, skriver Witt-

genstein. (FU, §496-497)  Grammatikens regler är rent språkliga, påhittade konstruktio-

ner  och därför slumpartade, menar Wittgenstein, och i det fallet måste syftet vara rent 

språkligt.  

Wittgenstein diskuterar huruvida både en mental inre bild och en extern, reell bild 

tillsammans med användningen av ordet är kriterier på förståelse, och kommer fram till 

att bilden, till skillnad mot den tidigare Wittgensteins filosofi, inte kan vara något krite-

rium på korrekt användning av orden, men regler däremot har en sådan funktion, som 

jag förstår det. De normala språkspelen har bestämda regler för ordens användning både 

internt, t.ex. ordet "smärta", och externt, t.ex. ordet "länstol", vilket är att jämföra med 

fixerade matematiska regler. (§140-§142) Ordets grammatik rätt använd ger ordet me-

ning, d.v.s. betydelse och innehåll. En felaktig användning av ordets grammatik skapar 

de "missförstånd" och den "förvirring", som bland annat leder till paradoxer och felakti-

ga uppfattningar. Här är att tänka på att korrekt användning av ett ord inte är detsamma 

som att konstatera att en sats är sann/falsk. 

Vad Wittgenstein däremot förkastar är tanken att en regel bestämmer handlingen be-

roende på hur regeln tolkas ( §201.) Det avgörande för begreppet "att följa en regel" är 

att regeln ingår i ett korrekt språkligt och  reellt sammanhang, internt /externt, och att 

regeln följs regelbundet, "utövas dagligen." ( § 197, Baker & Hacker sid. 420)  

Den vanliga uppfattningen om att följa en regel, säger Boghossian, är uppfattningen 

att en  tidigare handling upprepas/undviks, därför att en positiv/negativ erfarenhet ligger 

bakom. (Bogh.sid.517) Därav följer tanken på korrekthetsvillkor i regelföljande och 

användning. Wittgenstein  ger i §325 exempel på sådan erfarenhet : 
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 […] "Jag har alltid bränt mig på lågor , alltså kommer det att ske nu också."? […] Är den tidi-

gare erfarenheten, visshetens orsak? - det beror på det system av hypoteser, naturlagar, 

vari vi betraktar visshetens fenomen - Är vissheten rättfärdigad?   - Vad människan låter 

gälla som rättfärdigande - visar hur de tänker och lever. ( min kurs.) 

 

Att Wittgensteins uppfattning om regelföljande som en inlärd och avsiktlig handling 

är grundad på erfarenhet, en erfarenhet i den mening som kan benämnas med ordet "fak-

tum", kan inte betvivlas i §325. Wittgenstein använder sig även av ordet "erfarenhets-

faktum" som ett begrepp. (FU §418)  Kripkes Wittgenstein däremot löser problemet 

med ett slags rättfärdigande av våra matematiska påståenden och våra påståenden i van-

ligt tal genom att hänvisa uteslutande till en språkgemenskap, som i exemplet med 

"plus" eller "quus". Inom mer sofistikerade matematiska områden accepterar både Witt-

genstein och "vi", Kripkes ordval,. matematiska påståenden grundade på en gemensam 

uppfattning om bevis. Kripke fortsätter: "Here ´proofs´ are not abstract objects laid up 

in a mathematical heaven".  De är konkreta fenomen, "marks or diagram on paper, intel-

ligible utterances." (Kripke sid. 96)  

Kripke tar även upp till diskussion Wittgensteins uttryck "våra livsformer"(Kripke, 

sid.96, FU, sid.260)) som onekligen är en referens till en verklighet och  vår "biologi". 

Wittgenstein belyser tanken med metaforen att även om ett lejon kunde tala  kunde vi 

inte förstå det språket. Enligt Kripkes Wittgenstein finns inte något a priori skäl varför 

inte vi skulle kunna räkna efter en "quusregel". (Kripke, not78, sid 98) Som jag ser det 

visar konstaterandet av våra livsformer att även begreppet a priori kan räknas dit, och a 

priori kan inte göra anspråk på särställningen att vara den sökta fixpunkten eller den 

oföränderliga grunden som logikens traditionella a priori har. 

 Wittgenstein frågar verkligen: "Hur kan då tidigare erfarenhet vara en grund  för an-

tagandet att det och det senare kommer att inträffa?"(§ 480) Frågan är endast snarlik 

frågan hos Kripkes Wittgenstein, som ju inte alls refererar till erfarenhet utan till orden 

"plus", "quus"  och bristen på mening. Wittgensteins svar på frågan i §480 är helt enkelt 

att grunden är just det tidigare inträffade, "verkan av en tidigare erfarenhet […] ( bränt 

barn skyr elden)."  

Wittgenstein ger ett konkret exempel i §325 på hur individen via induktion eller av 

orsak, aktar sig för öppna lågor i fortsättningen, något som samtliga individer skulle 

göra, men, säger Wittgenstein, i avancerade symbolsystem och stora kultursamman-

hang, omsluter överenskommelsen om gemensamma regler vårt tänkande som en ram. 

Den enskildes erfarenhet ger tillsammans med andras liknande erfarenhet som resultat 

att vi väljer att följa reglerna, eftersom våra omdömen överensstämmer. ( §242)   

Boghossian  påstår emellertid att ingenting uppenbart strider mot att en individ defi-

nierar meningen, (Bogh. sid. 536), vilket förutsätter att en person kan skapa egna regler. 

Boghossian avvisar tanken på vad han kallar "communitarianism", d.v.s.  att det gemen-
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samma språket rättfärdigar våra omdömen om fakta och mening, och förkastar tanken 

att det gemensamma kan "sanktionera" några fakta eller sanningar. (Bogh.sid. 535) Vi 

vet att Boghossian talar om genuin, "robust" sanning, som relaterar till något och han 

talar om språkoberoende. Boghossians argument behöver således inte backas upp av 

någon språklig gemensamhet för rättfärdigande. och hans argument (be)visar dessutom 

att skepticismen, eller "irrealismen" i hans terminologi, är ohållbar. Den robusta san-

ningen har vi att hålla oss till, säger Boghossian. 

Disposition, regler och mening enligt Wittgenstein 

För att hävda att fakta och mening finns i en språklig gemenskap måste man visa att 

ordens mening uppfattas av alla på ett likartat sätt, vilket i sin tur är avgörande för dis-

positionen eller benägenheten att använda orden rätt. Kripke hävdar att Wittgensteins 

resonemang i Filosofiska undersökningar leder till att orden saknar en bestämd mening, 

men Wittgenstein visar, som jag förstår det, hur inlärandet av ord och deras mening 

grundlägger en disposition för användningen av ord, tecken. (§142-149) Wittgenstein 

refererar ord och tecken och deras användning till en verklighet, men anser att det är en 

illusion, en falsk tro, att språket kan uppfylla ett obönhörligt krav på exakthet. Benäm-

ningen ”språkspel” speglar utmärkt tydligt hur Wittgenstein uppfattar språkets konstruk-

tion. Vi är överens om spelregler. Vi kan ändra på dem under spelets gång bara vi för-

klarar de nya. Vi kan strunta i dem, men då är vi heller inte med i spelet. Vi måste emel-

lertid, innan vi sätter igång, ha en disposition för spelets upplägg, ”yttringarna” av vad 

vi vet om grammatik och symboler. Wittgenstein förklarar begreppet disposition enligt 

följande:  

Wittgenstein inleder §143  med att ge ett exempel på eleven A och hans inlärning av 

de naturliga talen i serien 1-10 och Wittgenstein förklarar att hur siffrorna används ger 

oss korrektheten och Wittgensteins slutsats är: ”Användningen förblir ett kriterium på 

förståelsen” (FU §146) Därav följer att har vi inte förstått ordens mening, kan vi inte 

heller använda dem korrekt. Men A har inte nått ett korrekt resultat genom erfarenhet 

och A har inget minne av någon faktisk användning  och talserien är oändlig, men A vet 

om sig själv, att han vet vad han menar och bryr sig inte om hur långt han kan använda 

serien. Den bit av talserien som utvecklades var finit och självklar, och eleven A påstår 

att han vet. Wittgenstein frågar: ”När vet du denna användning?” (§148) Wittgenstein 

svarar: ”Vissheten att jag kommer att kunna fortsätta sedan jag haft denna upplevelse - 

t.ex. sett denna formel - grundar sig helt enkelt på induktion. […] ”Vissheten att elden 

kommer att bränna mig grundar sig på induktion.” och Wittgenstein hänvisar avslut-

ningsvis till att vad vi rättfärdigar refererar till vår livsform. ( §325) 

Wittgensteins svar på frågan:: ”När vet du denna [talseries] användning?”  går ut på 

att ett mentalt inre tillstånd är en förklaring till hur vårt vetande yttrar sig. ”Ett sådant 
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tillstånd kallar man en disposition”.(§149) Kripke förkastar däremot, som vi skall se, 

tanken på att dispositionen har med kunskap och vetande om fakta att göra. Boghossian 

förkastar dispositionstanken likaså, men av andra skäl.   

Wittgensteins begrepp ”disposition”, kan tyckas vara släkt med begreppet ”inten-

tion”, men ”dipositionen” är, som Wittgenstein förklarar begreppet, det tillstånd hos 

”vår hjärna” som ”förklarar yttringarna” men har inte den normerande funktion, som 

intentionen anses ha.  I §337 säger Wittgenstein: "Funnes inte schackspelets teknik”, 

[dispositionen i det här fallet, som jag förstår”] så kunde jag inte ha för avsikt [intentio-

nen] att spela ett parti schack.” Citatet skulle kunna vara ett exempel på en skillnad mel-

lan begreppen. Wittgenstein fördjupar sig inte, vad jag vet, i någon distinktion. Som jag 

förstår saken kan skillnaden formuleras enligt följande:  Om människan inte vore dispo-

nerad för användning av ett språk, skulle vi inte ha något språk. Om människan inte 

hade några intentioner, behövde vi inget språk.  

Att förstå är i Wittgensteins terminologi en teknisk fråga, d.v.s. man har lärt sig reg-

lerna för användningen av ett ord i ett korrekt sammanhang. Ur förståelsen emanerar 

den riktiga användningen. (§146), men det är ett kategoriskt, logiskt gap mellan regeln 

och dess användning menar Wittgenstein, enligt Hacker. (Backer&Hacker, sid. 426) 

Vad skapar ett ”logiskt gap”? Överbryggar den grammatiska konventionen detta ”gap” 

eller är den grammatiska konventionen själv det logiska gapet? Wittgenstein skriver: 

”Mellan befallningen och utförandet gapar en klyfta. Den måste fyllas av förståelse. 

[…] Varje tecken i sin ensamhet tycks dött. Vad skänker det liv? I användningen lever 

det.” ( §431-432) Klarare kan man väl knappast uttrycka skillnaden mellan symboler 

och  funktion och att förbindelsen dem emellan är förståelsen och något kategoriskt, 

logiskt gap är det inte tal om för Wittgensteins del. 

Dispositionsteorin och Kripke  

Kripke avfärdar dispositionsteorin med följande argument: 1) Det dispositionella ar-

gumentet säger att om jag tidigare hypotetiskt hade tillfrågats  om ”68+57” hade jag 

varit benägen att svara ”125”, men svaret hade då lika lite som nu kunnat bli rättfärdi-

gat. En hypotes kan inte rättfärdiga mina dispositioner i det förflutna. Det dispositionel-

la sättet att se, d.v.s. att beteendet är bestämt beroende på en benägenhet, en disposition, 

är ett resultat av en inlärd regel, som jag förstår det. Att i vissa situationer bete sig på ett 

visst sätt, missförstår det skeptiska problemet, enligt Kripke. Skepticismens problem i 

FU, som Kripke ser det,  är att finna ett objektivt och absolut faktum i förfluten tid som 

rättfärdigar mitt nuvarande svar. Problemet är inte epistemologiskt utan knutet till en 

inre mental historia  och dess frånvaro av objektiva, absoluta fakta om vad jag har me-

nat och menar, hävdar Kripke. ( Kripke, sid. 23)  
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Dispositionsteorin glömmer,  fortsätter Kripke, att människans dispositioner är be-

gränsade och att de oändliga matematiska talen kräver oändliga dispositioner. En dispo-

sition för att göra ett misstag är helt enkelt en disposition att ge ett annat svar än det som 

överensstämmer med regeln jag menade. Det är inte dipositionen att göra misstag som 

ger skeptikern övertaget, säger Kripke.  

Att följa en regel kräver inte en deskriptiv kompetens utan regelns funktion är nor-

merande. Dispositionsargumentet hävdar, enligt Kripke, en beskrivande inställning till 

regeln; om ´+´ är detsamma som addition kommer jag att svara ”125”, men relationen 

mellan mening och benägenhet till  min framtida handling är normerande; jag bör svara 

”125”. Det faktum att mitt svar på frågan om jag menar ”plus” eller ”quus”, endast rätt-

färdigas av mitt nuvarande svar, ignoreras av den dispositionella uppfattningen och det-

ta leder till alla dess svårigheter, eftersom något rättfärdigande av min tidigare disposi-

tion inte kan göras, enligt Kripkes resonemang. 

 Dispositionsteorin har inte lyckats hindra skeptikern från att hålla fast vid att subjek-

tet kan ha menat ”quus” lika gärna som ”plus”. Skeptikern vidhåller att ingenting rätt-

färdigat svaret och dispositionsteorin överges av Kripke. (Kripke, sid. 37)  

Dispositionsteorin enligt Boghossian 

Den språkliga gemenskapen stöder individens behov av rättfärdigade ord, men dess 

sanning är mager, menar en del kritiker, men detta är vad subjektet kan nå i fråga om 

sanning, menar man. En gemensamhetens konsensus kan komma ”snett” och hålla för 

sant något som sedan visar sig vara nonsens. Boghossian menar av den anledningen att 

den språkliga gemenskapen inte kan tillhandhålla specifikationer av egenskapen me-

ning, och att en gemensamhets totala dispositioner utan mening är ohållbara, och, frå-

gar sig Boghossian, är en allmän konsensus om vad som är sant – sanningen? Kan en 

språkgemenskap överhuvudtaget leverera en sanning värd namnet? Boghossian anser att 

språkgemenskapen misslyckas med uppgiften att få gemensamma extensioner korrekt 

använda och därmed faller tanken på en språkgemenskaps rättfärdigande.  

Användningen av ord i olika sammanhang är så omfattande att misstag angående or-

dens extension är oundvikliga. Många tusen individer i en språkgemenskap kanske upp-

fattar t.ex. kor som hästar i skymningen  och ordet ”häst” har en felaktig extension, ett 

systemfel beroende på människans kognitiva förmågor, menar Boghossian. Detta skulle, 

enligt Boghossian, innebära att den som insisterar på den språkliga gemenskapen som 

rättesnöre inte kan kalla dessa fel för misstag, utan måste gå med på att ”häst” har ex-

tensionen ”häst” eller ”ko”, d.v.s. att oupphörligt godta ”vilda” disjunktiver! I slutänden 

skulle detta innebära, enligt Boghossian, att inga predikat skulle ha den avsedda exten-

sionen. Boghossian drar av detta slutsatsen att strikt konsensus i en språkgemenskap 

måste förkastas som bärare av mening och korrekta gemensamma dispositioner  Någon 
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definition av egenskapen mening har det gemensamma inte kunnat ge. Sanning kan inte 

identifieras med en språkgemenskaps samförstånd. (Bogh. sid. 536) 

Boghossian använder sig fortsättningsvis av en definition av begreppet ”mening” gi-

ven som förslag av litteraturen i ämnet om mening, enligt följande: Meningen (M) är 

egenskapen av att vara en disposition till att använda ett uttryck i en viss typ av situa-

tion. I den situationen är dispositionen optimal, d.v.s. misstag är uteslutna. Kripke avvi-

sar tanken på en sådan teori; ”ett litet experiment skulle genast avslöja dess futtighet”. 

(Kripke,sid.32) Några gemensamma beskrivningar av villkoren för optimala dispositio-

ner har forskningen inte heller kunnat ge och Boghossian visar att den optimala disposi-

tionsteorin mycket riktigt inte är hållbar.  

Argumentet grundar sig på antagandet av två villkor för optimala dispositioner, en-

ligt Boghossian: 

 i) Villkoren måste vara naturalistiskt specificerbara, ”naturalistiskt” i betydelsen fy-

siskt verklig, reell, som jag förstår begreppet i det här sammanhanget, och enligt vilka 

subjektet är disponerat att använda ett uttryck endast till vad det menar, d.v.s. subjektet 

får/kan inte missta sig ifråga om identifikationen av t.ex. objektet häst, eftersom det 

naturalistiska villkoret kräver att subjektet står omedelbart framför en reell häst. 

(Bogh,sid. 537) Subjektet tror, att endast om det står en häst framför vederbörande, är 

misstag uteslutet. Subjektet kan således absolut säkert identifiera uttrycket endast under 

dessa förhållanden, när villkoren är i den här meningen optimala.  

ii) Den optimala dispositionsteorins villkor tillåter inte semantiska eller intentionella 

specifika villkor, d.v.s. subjektet får inte använda språkliga uttryck utan endast natura-

listiskt specificerade villkor. Om villkor ii) inte kan uppfyllas antar teorin just de egen-

skaper den skulle rekonstruera, d.v.s. teorin fungerar inte. (Bogh. Sid.538)  De två vill-

koren är omöjliga att uppfylla, enligt Boghossian. (Bogh. sid. 539) 

Boghossian har ett tredje argument mot dispositionsteorin, nämligen tanken om  

bakgrundstro. Subjektet måste antas leva i en värld som i alla sammanhang ger subjek-

tet vad Boghossian kallar en bakgrundstro. Subjektet ser och tror och tolkar och hur 

skall en situation kunna finnas där all bakgrundstro är bortrensad och situationen speci-

ficerad som en viss situation? Ett sådant krav kan inte uppfyllas för att ge nödvändiga, 

naturalistiska, tillräckliga villkor för en optimal  disposition, och om vi hade det skulle 

vi inte behöva någon dispositionsteori. (Bogh.sid. 540)  

Slutsats: Någon optimal, d.v.s. absolut säker, a priori objektiv, naturalistisk och 

språkoberoende disposition om ett ords extension finns inte.  Ordens extension riskerar 

att bli ungefärliga,  felaktigt uppfattade och använda. 
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Regler, användning och disposition – en diskussion 

Både Kripke och Boghossian förkastar dispositionsteorin men av olika skäl. Resulta-

tet är detsamma: Kravet på att ett ord alltid är exakt rätt använt med exakt samma objek-

tiva mening kan inte uppfyllas, vilket är vad Wittgenstein hävdar i Filosofiska under-

sökningar genom exempel på språkets konstruktion i form av språkspel, ett regelföljan-

de byggt på beprövade erfarenheter, en konstruktion som tycks vara hållbar, d.v.s. fun-

gera, genom sin ”vaghet i kanterna”. Men hur skall orden ”plus” och ”addition” få en 

bestämd mening? Hur kan man veta vad någon menar? 

Wittgenstein, enligt Kripke, har som enda alternativ till den skeptiska lösningen, en 

bild analog med en mental bild  av ett ”faktum” i världen. Wittgenstein förkastar just ett 

sådant synsätt och vill tvärtom reda ut den härva av missförstånd som den mentala bil-

den av ”fakta i världen” åstadkommer. (Baker&Hacker, sid.428) Grammatiska konven-

tioner orsakar missförstånden.  Konventionen ligger bakom hur jag använder ett ord, 

hur jag förklarar ett ord, och hur jag använder en förklaring som en norm för korrekthet 

i oändligt många fall, både nya och gamla. Summan av detta visar hur jag förstått ordets 

mening. (Baker & Hacker, sid. 429)  

Att vara övertygad om att jag vet, berättigar mig däremot inte att rättfärdiga  ett på-

stående. Vad jag kan göra, och det enda jag kan göra, enligt Hackers Wittgenstein, och 

jag instämmer med Hacker, är att förklara vad jag menar; att ”plus” menar den funk-

tion, som om argumenten är 2+3, kräver 5 som sitt värde. (Baker & Hacker, sid.430) 

Hacker påstår att detta inte överbryggar klyftan mellan mening och användning, regel 

och tillämpning. Hacker påstår att  ”gapet” är kategoriskt, tvingande, och ingenting kan 

åstadkomma en förbindelse mellan detta gap.  Wittgenstein själv fyller detta gap med 

begreppet ”förståelse”, som han uttrycker det. Något ”språkoberoende” berörs inte av 

Hacker som en utväg. 

Att ge samma svar oavsett positioner i tiden till en språklig gemensamhet innebär 

inte att svaret är korrekt, påminner Hacker, och den ursprungliga skeptiska frågan är 

inte besvarad. (Baker& Hacker, sid.432) Den skeptiska frågan är inte löst. En överens-

stämmelse i omdömen är inte detsamma som en korrekt förklaring, Vad vi har att göra, 

är att följa reglerna, säger Wittgenstein enligt Hacker. En allmän överenskommelse ger 

oss ramverket för språket. Hacker menar att orsaken till hur Kripkes Wittgenstein reso-

nerat sig fram till skepticism, var att undersökningen i FU hotade att gå bortom regelföl-

jandet för våra språkspel, men i en sådan process förlorar  man  själva begreppet norme-

ring, d.v.s. regelföljandet, i det som man försöker klara ut. Ingenting finns bortom regel-

följandet, enligt Hackers uppfattning om FU. Regeln använd korrekt är emellertid en 

förklaring till meningen och måste läras in som en standard. (Baker&Hacker, sid. 439) 

Som jag uppfattar Wittgenstein i RFM stämmer detta väl överens med vad Wittgenstein 

menar och vad hans resonemang leder till.  
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  Wittgenstein har en grammatisk förklaring i §217 till det som Hacker beskriver som 

att förlora begreppet normering. Som jag förstår det, menar Wittgenstein att människan 

som biologisk varelse ständigt frågar och ständigt kräver förklaringar på grund av sin 

natur. Ofta är därför förklaringar skenbara och uppfyller endast ett behov. Vid en viss 

punkt har vi inga skäl, inga förklaringar. Wittgensteins bildspråk formulerar detta: ”När 

jag uttömt skälen, så har jag nått den hårda klippan och min spade viker sig. Jag är då 

böjd att säga: ”Just så handlar jag.” Kripkes skeptiker med påståendet att ”inga fakta 

finns” skulle kunna använda sig av det här stycket som stöd för sitt påstående, men som 

jag förstår det, menar Wittgenstein att regler skall grundas på reell erfarenhet. Vår bio-

logi driver oss att ständigt kräva förklaringar och i brist på fakta uppfinner vi ibland, 

fantiserar fram fakta med ”tomma” ord som resultat, men befästa i vissa sammanhang 

via regler. Filosofins historia är full av exempel på tomma ord och fantasier, en åter-

kommande wittgensteinsk klagan.  

Hacker påstår att bortom regelföljandet finns ingenting. Regler för spel är en kon-

struktion, d.v.s. för språket inklusive det matematiska språket. Wittgenstein påstås anse 

att bortom konstruktionen ”finns ingenting” vare sig fakta eller något annat. Vad jag 

förstår, menar Wittgenstein ”ingenting finns” i språklig mening, eftersom det vi inte har 

ord för, ord på,”finns” inte för människan. Hacker låter emellertid Wittgenstein inta en 

svävande position. Å ena sidan den reella världen i vilken vi lever, och som Wittgen-

stein så uttrycksfullt beskriver i Philosophical Remarks i uppsatsens inledande citat, å 

andra sidan påståendet ”ingenting finns” bortom regelföljandet. Det kan inte vara Witt-

gensteins mening att språket inte skulle vara en del av världen, ty språket är en självklar 

del av en reell värld och utan den reella världen skulle orden sakna mening, ”nonsens” i 

Wittgensteins vokabulär. Sammantaget är det vi och vår gemensamma livsform i en 

verklighet, vårt sätt att leva, som är referenssystem för språket, säger Wittgemstein. 

(§206) De ”yttersta finesserna”, essensen, det sublima, det absoluta, det objektiva a pri-

ori, kan vi inte beskriva och ”vi måste förbli bland det alldagliga livets ting.” (FU §106)  

Den skeptiska paradoxen, grammatiken och den skeptiska lösningen 

enligt Kripke   

§201 betraktas som den skeptiska paradoxen. Kripke anser ju att avsnitten före §201 

ingår i Wittgensteins plan att leda resonemanget fram till en skeptisk ståndpunkt för att 

sedan rädda fakta och mening över till det vanliga språket genom en bekräftande ge-

menskap i ord och regler, men objektiva fakta i absolut och filosofisk mening finns inte. 

(Kripke, sid.97) Inte heller kan ett ensamt subjekt rättfärdiga sina påståenden. Vad säger 

Wittgenstein själv i §201? Kan hans mening fastställas?  

Eftersom dispositionsteorin inte kan tillämpas på ett finit objekt för infinita svar, fal-

ler föreställningen om orsak och verkan, enligt Kripke, och tillägger att uppfattningen 
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om matematiska entiteter som självständiga existenser, ser Wittgenstein dessutom som 

en undanflykt, (Kripke, sid.54) och Kripke drar slutsatsen att det skeptiska problemet 

kvarstår. ”Inga fakta finns”, ett ofta använt uttryck av Kripke, men han menar fakta a 

priori. Orden saknar mening. Detta säger Wittgenstein explicit i §202 enligt Kripke. De 

fundamentala reglerna följer vi blint, utan skäl eller rättfärdigande och som var och en 

uppfattar dem. Kripke  anser med andra ord, att enligt §202 i Filosofiska undersökning-

ar, kan vad vi än gör anpassas till en av oss påhittad regel eller till en tolkning som pas-

sar våra avsikter. (Kripke, sid. 55)  

Kripke skriver: 

 

Wittgenstein has invented a new form of scepticism. Personally I am inclined to regard it as the 

most radical and original sceptical problem that philosophy has seen to date, one that only a 

highly unusual cast of mind could have produced. Of course he does not wish to leave us with 

his problem, but to solve it: the sceptical conclusion is insane and intolerable. It is his solution, I 

will argue, that contains the argument against ´private language´; for already, the solution will 

not admit such a language. (Kripke, sid. 60) 

 

Wittgenstein skulle aldrig själv gå med på att se sig som en skeptiker.(Kripke, sid 63) 

Det säger Kripke uttryckligen, vilket är ett problem för Kripke. Hur argumenterar Krip-

ke för att visa att Wittgenstein trots sitt nekande är en skeptiker?  

Wittgenstein döljer avsiktligt sin åsikt att ”inte något språk har mening eller fakta”. 

Den här fegheten, försiktigheten, förklarar Wittgensteins kryptiska formuleringar, påstår 

Kripke. Med definitiva teser skulle Wittgenstein inte ha kunnat undvika ett skeptiskt 

ställningstagande, menar Kripke, och pekar samtidigt på att Wittgensteins instämmande 

med skeptikern  i § 192, verkligen är ett ställningstagande. (Kripke, sid. 69) 

 Kripke visar även på analogier med Humes och Berkeleys förnekanden av sina slut-

satser, som en strategi för anpassning till  den allmänna uppfattningen. En sådan an-

passning är inte ovanlig inom filosofin, påstår Kripke. Filosofin kan inte gå emot sunt 

förnuft och slår till reträtt. (Kripke, sid. 65) 

Den s.k. ”skeptiska lösningen” står eller faller med huruvida Wittgensteins inställ-

ning till skepticismen har uppfattats av Kripke på ett hållbart och korrekt sätt. Lösning-

en borde ju innebära att språket har mening, att fakta finns, och det måste understrykas 

att fakta för Kripke är ett objektivt, absolut och i filosofisk mening faktum a priori, som 

jag förstår det. Hur manövrerar Wittgenstein, enligt Kripke, för att komma till ett rätt-

färdigande av fakta? Kripke ger prov på en i mitt tycke krokig och ibland oklart slingrig 

väg till vad Kripke kallar "Wittgensteins skeptiska lösning", ett tvetydigt uttryck, som 

jag förstår som att lösningen  inte är någon lösning i Kripkes  a priori mening. 

Wittgenstein framställs som att ha organiserat sitt material  efter en bestämd plan och 

med ett bestämt mål. Visserligen inte för att avslöja något som vi inte  redan vet, men 
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för att klargöra det som vi inte tycks veta, för att använda en wittgensteinsk formule-

ring, nämligen att språket är en mänsklig uppfinning. Konsekvenserna av denna språkli-

ga konstruktion är, enligt Kripke, en ”unik” skepticism, ibland benämnd av Kripke som 

en ”filosofisk” skepticism. (Kripke, sid.5)  

Lösningen på sitt skeptiska problem börjar Wittgenstein, enligt Kripke, i §192 i Filo-

sofiska undersökningar: ”Du har ingen förebild för detta extraordinära faktum, men du 

blir förförd att använda ett över-uttryck. (Man kunde kalla det ett filosofiskt superla-

tiv.)” Wittgenstein instämmer, enligt Kripke, med skeptikern genom förnekandet av ett 

superlativt faktum, filosofins sublima, absoluta a priori faktum, och det finns inte något 

”superlative fact” om mig, som kan ge mening till mitt påstående att ”plus” är detsam-

ma som addition vare sig nu eller senare. Att vårt vanliga begrepp om fakta kräver ett 

”superlative fact” är en filosofisk vantolkning. ( Kripke, sid. 65-66)  

Om Wittgenstein instämmer med skeptikern, påpekar Kripke, förnekar han vad alla 

erkänner, d.v.s. att språket har mening och fakta finns. Men det filosofiska ”superlativ 

fact” behövs  inte i det vanliga språket, och den vanlige språkanvändaren kan tåla för-

nekandet av filosofins ”superlative fact”. (Kripke, sid.69) Att Wittgensteins skeptiska 

argument emellertid förkastar inte bara ett sådant faktum utan alla andra argument, som 

avgör subjektets rättfärdigande, ger gemene man en falsk uppfattning om fakta, påstår 

Kripke. (Kripke, sid. 66)  

Enligt Kripke är §192 en början till det ”offer” som filosofen här måste göra för att 

inte bryta mot det sunda förnuftet, en filosofisk strategi som t.ex. var helt central i Ber-

keleys verk, och samma sak gör Wittgenstein, enligt Kripke.  Den åsikt Wittgenstein 

egentligen har, och dit Kripkes resonemang om ”offer” leder, skulle i så fall vara den 

rakt motsatta, d.v.s. Wittgenstein anser i själva verket  att det finns ett ”extraordinärt 

faktum” och förnekar detta av hänsyn till sunt förnuft och vanligt språk, och för att kun-

na presentera sin lösning av problemet med en språkgemenskap. Ett i så fall häpnads-

väckande argument!  Och otroligt. Vad Wittgenstein ”offrar” är den påstådda analysen 

som leder till skepticismen för att sedan återlämna  mening och fakta till språket; nu 

som ett gemensamt språk med överenskommelser om regler och överensstämmelser i 

omdömen, men lösningen är kosmetisk, som Kripke framställer den . 

§192 föregås i själva verket av en intensiv diskussion om användning av matematis-

ka regler och användningen av orden ”kunna”, ”mena”, ”veta,” och ”förstå” i styckena 

§182 t.o.m. §191 Wittgenstein svarar ”eleven” som lagt fram frågor som t.ex.: ”Hur vet 

man det riktiga?” Svaret är: ”Det riktiga steget är det som stämmer med befallningen – 

sådan den var avsedd” d.v.s. det riktiga är det som följer regeln. (§186) Förstår man inte 

hur regeln menas, frågar man efter en förklaring, fortsätter Wittgenstein. (§187) 

 Orden ”veta” och ”mena”  kan ”vilseleda” och Wittgenstein ger exempel. Vi ”kal-

lar” matematiska satser för formler av ett visst bestämt slag, d.v.s. de har ett visst an-

vändningssätt och  här gäller att även förstå användningen av ordet ”bestämma”.(§189) 
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Eleven frågar: ”Vad är kriteriet på hur formeln är menad?” Wittgensteins svar: ”T.ex. 

det sätt varpå vi ständigt använder den, hur man lärde oss använda den.” (§190) och 

Wittgenstein förklarar med exempel. Eleven tycker sig ”i ett slag” kunna  ”veta direkt” 

hur man ska använda regeln, dessutom utan förebild, och ”i en ännu mycket direktare 

mening” efter förklaringen. Denna företeelse att man tycker sig veta så direkt problema-

tiseras av Wittgenstein i §191. 

§192 ”Du har ingen förebild för detta extraordinära faktum, men du blir förförd att 

använda ett över-uttryck. (Man kunde kalla det ett filosofiskt superlativ.)” är svaret på 

hur vi tycker oss ”veta direkt”. Som jag förstår §192 reder  Wittgenstein ut ”veta direkt” 

som ett uttryckssätt  som får oss att tänka i banorna fakta a priori, ”extraordinära” fakta, 

ett ”filosofiskt superlativ”, tomma ord enligt Wittgensteins terminologi. Hur man vet 

och kan, beror på förklaringar och regler enligt erfarenhet, således reella fakta, men inte 

på någon ”upptäckt” av ett särskilt matematiskt, metafysiskt objekt som ”drabbar” oss. 

§192 är med andra ord en del av Wittgensteins projekt att tydliggöra språkets gramma-

tik och att ta bort all ”sublimering” av vissa ord och uttryckssätt. §192 är inte ett påstå-

ende om att inga fakta finns och kan således inte heller vara ett förnekande av fakta. 

Vad Wittgenstein ägnar sig åt i §183-§193, enligt min uppfattning, är i själva verket 

en grammatisk undersökning, samma analysarbete Wittgenstein ålagt sig för att meto-

diskt ”klargöra missförstånd”. Ordet ”mena” är åter i centrum för undersökningen och 

vad som sägs om ”mena” i §95, nämligen att ”mena” används synonymt med ”det är ett 

faktum”, upprepas i viss mån, t.ex. konstaterar Wittgenstein i §188; ”- så som endast 

menandet kan antecipera verkligheten” och ”Så kan alltså menandet i förväg bestämma 

övergångarna”. (§190) 

I §194, som direkt anknyter till §193, kan man inte undgå att se att  Wittgenstein dri-

ver en smula med filosofins ”sublimerade”, abstrakta ordval som går på ”tomgång” med 

praktexemplet: ”Men denna rörelses möjlighet måste ju vara just denna rörelses möjlig-

het.” För säkerhets skull förtydligar Wittgenstein, inom parentes. ” (Se hur högt språkets 

vågor här går!)” Sedan är Wittgenstein den gode pedagogen och ger ett botemedel: 

”Vågorna lägger sig så snart vi frågar oss: Hur använder vi då ordet ”rörelsemöjlighet” 

när vi talar om en maskin?” Efter ytterligare en utläggning närmar man sig orden ”fysi-

kaliska betingelser”, ”möjligheten ligger nära verkligheten”, och till sist: ”Vi säger ”Er-

farenheten kommer att visa om detta ger tappen denna rörelsemöjlighet”. Wittgenstein 

är noggrann och förtydligar: ”men vi säger inte ”Erfarenheten kommer att visa om detta 

är möjligheten till denna rörelse.”; alltså är det inte ett empiriskt faktum att denna möj-

lighet är möjligheten till just denna rörelse”. Wittgenstein avslutar sin analys av ut-

tryckssätten som vi inte förstår och feltolkar, med kommentaren: ”När vi filosoferar, är 

vi som vildar”. Tydligare kan man inte se Wittgensteins åsikt att om orden skall bli be-

gripliga, användbara, måste de användas i ett konkret sammanhang  och referera till 
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reell erfarenhet. Kripke å sin sida föredrar, som han säger, att vara ”vilde”, föredrar filo-

sofins a priori-logik12 och det ”sublima”.  (Kripke, sid.66) 

Kripke vill inte låtsas om den språkliga renhållning, som Wittgenstein, enligt min 

uppfattning, ägnar sig åt i §183-§193.  Kripke har rätt i att något går förlorat när vi inte 

kan ta till ett ”absolut sant”, ”med nödvändighet sant”; ett odiskutabelt stöd, men i så 

fall ett skenbart stöd, något som vi tror. Som jag ser det har Wittgenstein pekat på idel 

självklarheter. Wittgenstein vill rensa ut det skenbara, ”extra ordinära”, som för Kripke 

är objektiva fakta a priori oberoende av erfarenhet, men Wittgenstein anses av Kripke 

för att i det fördolda i §183-§193  vara en skeptiker, som vill rycka undan begreppet 

”superlative fact” från ”ordinary man”, som de ”vilda” filosoferna hittat på, ”vilseledda” 

av det vardagliga språket. 

I Kripkecitatet ovan från sid. 60 benämner Kripke Wittgensteins skepticism som en 

vansinnig, icke-tolerabel teori, och om filosofen tänker sig argument som strider mot 

vanligt, sunt förnuft, måste det vanliga förnuftet segra och av den orsaken, menar Krip-

ke, måste Wittgenstein ge en lösning, som, enligt Kripke, dock inte är någon lösning. 

”Superlativ fact” måste avsvärjas, anser Kripkes Wittgenstein, och det vanliga språket 

får därmed endast en språkgemenskaps bekräftelser att hålla sig till, vilket inte Kripke 

för sin del kan godta, men  detta är vad Wittgensteins skeptiska lösning har att erbjuda, 

och slutmålet för Filosofiska undersökningar är nått, enligt Kripke, nämligen att finna 

ett rättfärdigande av fakta i en språkgemenskap. 

Wittgenstein å sin sida är medveten om vad det kostar att bli av med en fördom. §107 

uttrycker den insikten explicit: ”Ju noggrannare vi betraktar det faktiska språket, desto 

starkare blir konflikten mellan detta och vår fordran. (Logikens kristallrenhet hade ju 

inte uppdagats för mig; utan den var en fordran.) Konflikten blir outhärdlig”. Fortsätt-

ningen, översatt från Wittgensteins bildspråk, säger att ska man komma någon vart 

inom filosofin, får man anstränga sig och ta itu med världen vi lever i utan fordringar, 

”den ojämna marken”. Logiken finns naturligtvis kvar och man är lika noggrann och 

exakt som alltid. Logiken har inte förlorat något, och  fördomen om det ”sublima”  kan 

vi arbeta bort ”genom att vrida om hela vår betraktelse”, d.v.s. rätta oss efter det reella, 

och inte tvinga på världen som reellt något vi själva hittat på.(§108) 

Sammanfattningsvis säger Kripke om FU och Wittgenstein:: 

i) Wittgenstein erkänner inte  explicit sin ”unika” form av skepticism, som bryter 

mot den vanliga uppfattningen om att sanning, mening och fakta finns.  

ii) En allmän språkgemenskap tillfredsställer kraven på en viss grad av rättfärdigande 

och mening, ett slags bekräftelse eller försäkran om korrekthet, vilket var Wittgensteins 

 huvudsyfte att visa i Filosofiska undersökningar.  

                                                 
12 Att notera i sammanhanget är att Kripke gick i bräschen på 1970-talet, enligt Lübcke, som kritiker av begreppet a priori och 

”nödvändighet”.  
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iii) Matematiska bevis är en gemensam uppfattning   om vad som är bevis. Bevisen 

grundas på reella,  konkreta objekt.  

iv) Vår ”livsform” avgör vad verkligheten är för människan. 

v)  Wittgenstein förnekar ”superlative fact”, a priori logikens sublima väsen, som är 

ett filosofiskt misstag. Kripke tar avstånd från den uppfattningen.. 

vi) Utan ”superlative fact” saknas mening,  fakta  a priori och sanning i logisk och 

filosofisk mening, d.v.s. ”Inga fakta finns om vad jag menar med mitt ord.”, vilket ge-

mene man inte vet. (!) 

Kripkes bärande argument och vad Wittgenstein själv säger 

Två genomgående argument i Kripkes argumentation är 1) människan är finit och 

matematiken oändlig, vilket gör att människan inte kan hantera t.ex. oändliga serier och 

2) tidsaspekten, d.v.s. hur för mig tidigare fakta är fakta även nu och i framtiden, två 

argument som för Wittgenstein inte skapar några skeptiska problem vad gäller regelföl-

jande och fakta, som jag förstår det. 

Wittgenstein ser inte infinita tal som problematiska: ”I stället för regeln kan vi nu 

tänka oss ett spår. Och mot den obegränsade användningen av regeln svarar ett oändligt 

långt spår.” (§218) Vi kan tänka oss oändligheten.  

 I Remarks on the Foundations of Mathematics  visar Wittgenstein ett exempel på 

den “omvända betraktelsen” i svaret på frågan om man inte borde undvika ordet ”oänd-

lig” i matematik.  Wittgenstein svarar: ”Undvik oändligheten, om den tycks tilldela den 

matematiska kalkylen en mening; istället för att få en mening från den.” ( RFM, sid. 

141) Att flugan finner vägen ut ur flugfångarflaskan13 är det samma som att vi finner 

verkligheten genom att vara observanta på det självklara att språket är en konstruktion, 

att användningen är reell och inte bara något vi uppfinner för att vi så önskar, vill eller 

hoppas. Detta påstående är inte argument för att orden saknar mening och fakta inte 

finns, utan tvärtom en uppmaning att se fakta, det som är. 

Tidsaspekten som Kripke använder som argument för sitt absoluta faktum, finns, 

som jag förstår, praktiskt taget inte med hos Wittgenstein. Har jag drabbats av förvirring 

och adderar med andra regler än resten av samhället, har jag ställt mig utanför det nor-

mala språkspelet och eftersom matematiska regler har en sedan länge fixerad använd-

ning utprovad genom erfarenhet, kan det enskilda subjektet inte insistera på egna regler 

och få dem accepterade utan vidare.  

Kripkes tyngsta argument är §201 och §202, där Wittgenstein uttryckligen presente-

rar, enligt Kripke, sin skeptiska slutsats; orden har ingen mening eftersom inga objekti-

va, a priori fakta finns. Som jag uppfattar §201, §202, är det återigen Wittgensteins 

                                                 
13  §309, ”Vad är ditt mål i filosofin? – Att visa vägen ut ur flugfångstflaskan” 
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språkprojekt som är i arbete, nämligen att visa hur det är, att visa och klargöra hur 

grammatiken påverkar vårt tänkande. 

Wittgenstein skriver:  

 

Vår paradox var denna: en regel kunde inte fås att bestämma något handlingssätt, eftersom varje 

handlingssätt kan fås att stämma med regeln: Svaret var: Om varje handling kan fås att stämma 

med regeln, så kan  också varje handling fås att bryta mot den. Därför funnes det här varken 

överensstämmelse eller motsättning. (§201)  

 

Det tycks verkligen som Wittgenstein här säger att allt flyter, inga fakta finns av nå-

got slag, ord och därmed även regler är verkningslösa. Rycker man loss enstaka me-

ningar som i citatet, kan man lätt få det intrycket att de överensstämmer med en skeptisk 

inställning till  språkanvändning och fakta, men Wittgenstein är ute i samma ärende som 

alltid, även i §201. Redan i följande rad efter citatet skriver Wittgenstein: ”Att det här 

föreligger ett missförstånd, visar sig redan däri […] ”. Den raden har såvitt jag vet inte 

tagits på allvar av vare sig Kripke eller en del andra skribenter. Grammatiken, d.v.s. det 

grammatiska missförståndet att vi tolkar en regel och kommer till en tolkning av tolk-

ningen, har kommit oss att tro att det finns en absolut regel, d.v.s. en regel som inte är 

en tolkning. Användningen av regeln kallar vi att ”följa regeln” och det är skillnad mel-

lan vad vi kallar att följa en regel och vad som är att följa en regel. När vi handlar enligt 

en regel och säger att det är en tolkning borde vi egentligen ”kalla det att man ersätter 

ett uttryck för regeln med ett annat”, (§201) och tolkningen enbart bestämmer inte bety-

delsen av ett ord (§198) utan det gör dagligt användande. Något upphöjt, som en meta-

fysisk, objektiv ”regel” finns inte, men fakta finns i form av erfarenhet och därpå grun-

dade regler, som i vanligt språk ger oss fakta och mening. ”Att följa regeln är därför en 

praxis”, vore en naturlig följd av resonemanget i §201 och just den citerade meningen 

inleder också §202.14 Att nå fakta är att följa regeln. Den avslutande kryptiska meningen 

i §202 : ”Och därför kan man inte ´privatim´ följa regeln, ty annars vore detta att tro sig 

följa regeln detsamma som att följa regeln.”  kan ställas mot Wittgensteins påstående ”If 

a rule does not compel you, then you aren´t following a rule.”, d.v.s. praxis, erfarenheten 

kräver ett regelföljande , den ”omvända betraktelsen”, erfarenhet och verklighet ”styr” 

subjektet.(RFM, §47, sid.413) 

 

 

                                                 
14 Se även McDowell (1984), som frågar: ”Hur kan det finnas ett sätt att förstå en regel som inte är en tolkning? Svaret på frågan är 

”obeying a rule is practice.” 
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VI. Sammanfattning 

Kripkes tes är: Inget beständigt faktum finns som säger vad jag menar med ett ord el-

ler uttryck varken nu, tidigare eller i en framtid. Det jag säger kan inte rättfärdigas med 

ett objektivt faktum och det påståendet bryter inte mot logikens lagar. 

Bärande argument och resonemang för Kripkes påstående att Wittgensteins skepti-

cism är en unik filosofisk skepticism och att ingen mening och inga objektiva fakta  

finns om vad  någon menar med ett ord. är följande:  

i) Vilket objektivt faktum ger mig meningen och betydelsen av ordet ”plus” eller 

”quus”?   

ii) Två villkor måste uppfyllas för att tysta ”Wittgensteins” skeptiker. a.) En redogö-

relse för vilket faktum om mitt mentala tillstånd som gör att jag menar plus och inte 

quus. b.) Svaret måste i någon mening visa hur mitt svar är rättfärdigat. Regeln för mitt  

tidigare svar måste bestämma alla kommande svar. Regeln måste kunna avläsas i varje 

förmodat faktum, för att visa att svaret inte är slumpartat.  

iii) ) Varken dispositionsteorin eller någon annan teori kan redogöra för något faktum 

om mitt mentala tillstånd om vad jag menar med ett visst ord nu, tidigare eller i framti-

den. Skepticismen om ett subjekts mening med ett visst ord och dess rättfärdigande är 

berättigad. Den beskrivande dispositionsteorin kan inte åstadkomma ett rättfärdigande 

av ett ords betydelse och mening genom sin brist på en normerande funktion.  Inte nå-

gon teori eller ens en ”allsmäktig Gud ”vet vad som får subjektet att svara på ett visst 

sätt.   

iv) En allmän språkgemenskap tillfredsställer kraven på rättfärdigande och mening, 

men endast till  en viss grad som ett slags bekräftelse eller försäkran om korrekthet. 

Detta är den skeptiska lösningen på Wittgensteins skeptiska problem, vilket var Witt-

gensteins huvudsyfte att visa i Filosofiska undersökningar.  

v) Wittgenstein förnekar ”superlative fact”, a priori logikens ”sublima” väsen och 

instämmer med skeptikern. Ett absolut sant och objektivt faktum a priori är ett filoso-

fiskt misstag. 

vi) Utan ”superlative fact” saknas mening,  fakta  a priori och absolut sanning i lo-

gisk och filosofisk mening, d.v.s. ”Inga fakta finns om vad jag menar med mitt ord.” 

För gemene man finns "vanliga" fakta. 

vii) Den skeptiska lösningen innebär att matematiska bevis är en gemensam uppfatt-

ning om vad som är bevis. Bevisen grundas på reella,  konkreta objekt.  

viii) Vår ”livsform” och biologi avgör vad verkligheten är för människan. 

 

Hur stämmer detta överens med vad Wittgenstein påstår? Wittgenstein säger följan-

de: 
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 i) ”Logikens filosofi talar inte om satser, ord i någon annan mening än vi gör i det 

vanliga livet. (§108) 

ii) ”logiken är en ”normativ vetenskap” […] vi konstruerar ideala språk. Men här är 

ordet ”ideala” vilseledande, (§108) Det ideala får oss att försumma om ”det ena eller 

andra i verkligheten inträffar.” (§89)  

iii) Logiken förlorar inte sin exakthet om vi vänder om hela vårt tidigare synsätt och 

låter våra egentliga behov vara fixpunkten för vår ”betraktelse” Det som förloras är för-

domen om logikens ”kristallrenhet”. (§108) Våra egentliga behov är det ”vanliga livets” 

behov. 

iv) A priori betyder en ”mycket övertygande framställningsform för oss.” (§158) A 

priori får inte ses som det traditionellt metafysiskt filosofiska absoluta begreppet a prio-

ri, den s.k. ”kristallrenheten”, ett” filosofiskt superlativ”, ”superlative fact” 

v) Logikens a posteriori begrepp motsvaras av erfarenhetsfakta. (§418) 

vi) Undersökningen  är av ”grammatisk art”,(§90), d.v.s. ”en analys av våra 

uttrycksformer” för att belysa vårt problem ”genom att undanröja missförstånd”. Pro-

blemet är: ”I vad mån är logiken något sublimt?”  (§89) 

vii)”Inget ord bleve där förklarat med hjälp av sig självt, ingen logisk cirkel beging-

es.”(§208) Regler för ordens, symbolernas mening och betydelse förklaras och lärs in 

genom reell användning, en språkoberoende inlärning. Om det reella passar till satsen är 

satsen sann 

viii) Objektiva fakta, filosofins fakta a priori, ett superlativt faktum, är ett missför-

stånd, ty vi kräver att något absolut sant måste finnas.(RFM sid. 39, sid. 41, FU §192, 

§97) 

ix) En språkgemenskap är en överenskommelse om regler, d.v.s. ordens betydelse 

och hur de används dagligen. Logikens omdömen har en styrfunktion och är del av 

språkets normsystem. (RFM sid. 79, FU §125, §197, §242) 

x) Referenssystemet för orden är vårt handlingssätt. (§206)                                                                                                              

 

Jämförelsen mellan Kripkes och Wittgensteins påståenden visar att Kripke har miss-

förstått Wittgensteins syfte. Wittgensteins syfte är att rensa ut det metafysiska och ”ide-

ala”, som vi tycks fordra, kanske på grund av ett vanemässigt tänkande eller kanske vår 

biologi eller ”livsform”. Wittgenstein hänvisar till vilseledande ord och uttryck s.k. 

"grammatiska missförstånd”. Kripkes Wittgenstein avhänder sig motvilligt begreppet a 

priori och kvar blir en tillräcklig sanning för ”gemene man”. Detta påstående  saknar 

stöd i FU. Logiken är en del av språket, men logiken a priori förkastas i egenskapen att 

vara ett metafysiskt eller påhittat "ideal". 

Den filosofiska skepticism, som Kripke talar om, är ur Wittgensteins synpunkt inte 

skepticism, utan en del i Wittgensteins syfte att visa hur alla språk, som den mentala 

process de är, styr tänkande och handling. Wittgenstein kräver en språklig observans för 
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att motverka den bekvämlighet språket kan vara för tänkandet i form av invanda spår. 

Vårt agerande ska rätta sig efter reella behov, inte efter vad vi vill, önskar, hoppas, tror. 

Boghossian har logiskt bevisat tesen om robust sanning, som jag ser det. Teorin om 

icke- faktiskhet var inte koherent. Den ståndpunkt, som Kripkes Wittgenstein intar i FU, 

enligt Hacker med flera benämnd som "begreppsnihilism", "irrealism" eller "menings-

skepticism", är med andra ord inte logiskt uthållig. Begreppet a priori är inte logiskt 

hållbart, eftersom det bygger på cirkelresonemang och vilar på intuition.  Wittgenstein 

har en uppfattning om a priori relativt ett språkspel. I övrigt ingår logiken som en del av 

språket. 

Att ingenting finns som garanterar eller säkerställer ett ords mening är känslomässigt 

oroande och allt tycks flyta. Ovedersägligt sant är att språket är en konstruktion, att 

språket är enskilda individers mentala processer. Språket inklusive matematikens, na-

turvetenskapens och satslogikens språk är både exakt, ungefärligt och föränderligt. I 

matematiska och naturvetenskapliga sammanhang talar vi om lagar och axiom, vilket 

signalerar en oföränderlighet till innehåll. Semantiskt sett kan satsen "En rät vinkel är 

alltid 90 grader." lika lätt förändras som "plus" blev "quus". En rät vinkel är det just vi 

kallar en "rät vinkel",  men oavsett orden kan innehållet mätas och observeras och utgör 

en reell grund för fakta, som jag förstått Wittgenstein..  

 

Solveig Delfin 
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