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Abstract

LUDWIG WITTGENSTEIN AS AN ELEMENTARY SCHOOL TEACHER

This paper studies the philosopher Ludwig Wittgenstein during his years
(1920–26) as an elementary school teacher in remote Niederösterreich,
Austria. The paper gives a survey of his life, and also a brief account of three
of his main works: Tractatus Logico-Philosophicus, Philosophical Investigations
and Remarks on the Foundations of Mathematics. Attention is given to his alpha-
betical word list, Wörterbuch für Volksschulen, published for educational use
in elementary schools. The study is focused on Wittgenstein’s educational
practise, and establishes a connection between his experience as a teacher
and his late philosophy.

Keywords: alphabetical word list, Austrian schoolreform, philosophy of
education, philosophy of mathematics, Ludwig Wittgenstein
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I. Uppsatsens syfte och form

1.1 Wittgenstein i korthet
Ludwig Wittgenstein (1889–1951) räknas allmänt som en av 1900-talets största
filosofer. Inom den analytiska filosofin är han en helt central gestalt. Den unge
Wittgenstein studerade för Bertrand Russell i Cambridge, och arbetade under
sju år med ett arbete i (främst) symbolisk logik. Det publicerades 1921 i första
hand genom Russells försorg. Vi känner boken från 1922 års version under
titeln Tractatus Logico-Philosophicus.
       När boken väl publicerades hade Wittgenstein lämnat Cambridge (redan
1913), och under första världskriget enrollerat sig som frivillig soldat i den
österrikisk-ungerska armén. Efter kriget – i vilket han stred vid fronten för att
efter den kejserliga arméns sammanbrott hamna i italiensk krigsfångenskap –
genomgick han 1919–20 lärarutbildning i Wien. 1920–26 tjänstgjorde han som
folkskollärare i några bergsbyar i Niederösterreich.
       Alltmedan hans Tractatus Logico-Philosophicus erövrade världsrykte inom
filosofin utförde Wittgenstein sin lärargärning. Efter ett kort mellanspel som
trädgårdsdräng i ett munkkloster, och en sejour som arkitekt i Wien, åter-
vände han till Cambridge 1929 och återupptog sin filosofiska verksamhet.

1.2 Uppsatsens utgångspunkter
Tre skilda infallsvinklar har bestämd betydelse för denna uppsats om
Wittgenstein som folkskollärare. Den första är den biografiska (vilket
möjligen framgår redan av bakgrundsskissen ovan). Liv och filosofi är för
Wittgenstein oupplösligt förenade. Som vi kommer att se är de livs- och
yrkesmässiga beslut som han fattar bestämmande även för hans filosofiska
tänkande.
        Den andra infallsvinkeln är den mer renodlat utbildningsvetenskapliga.
Hur ser skolsituationen ut i 1920-talets nygrundade republik? Vilken peda-
gogik bekänner sig Wittgenstein till? Hur undervisar han sina elever? Vad
kan vi utläsa ur hans Wörterbuch für Volksschulen (1926; jämte Tractatus den
enda skrift han publicerade under sin livstid)?
     Till sist – och det är den tredje utgångspunkten – är det värt att beakta hur
lärarerfarenheten gör avtryck i ”den sene Wittgensteins” filosofi. Vilka spår
och tankar kan vi finna som faktiskt emanerar från undervisningspraktiken
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i de avlägsna bondbyarna?
       Ett incitament till uppsatsen – jag undviker med avsikt det stora ordet
syfte – är att man i filosofiska sammanhang tenderar se Wittgensteins lärartid
som filosofiskt förlorade år (och allt som oftast exkluderas hans Wörterbuch
från förteckningarna över filosofens utgivna arbeten). Wittgensteins
undervisningsengagemang, och likaså hans inställning till läraryrket,
är så hängivet, att en jämförelse med dagens svenska skola och lärarförhåll-
anden infinner sig opåräknat. Därtill kommer min uppfattning att under
rubriken Ludwig Wittgenstein som folkskollärare ryms en berättelse, en historia
som helt enkelt är värd att återge (– förutom filosofi är litteraturvetenskap
mitt huvudämne).
       Uppsatsen inleds följaktligen med en översiktlig genomgång av filosofens
livshistoria med särskild tonvikt på hans levnadsförhållanden fram till
utbildningen på lärarseminariet (II. Den unge Wittgenstein). Avsnittet
innehåller också en kort presentation av ungdomsverket Tractatus. Därnäst
följer den, förhoppningsvis, utbildningsvetenskapliga delen (III. Folkskol-
läraren Wittgenstein) som undersöker seminarietiden, de pedagogiska
principerna och didaktiken, läraråren samt utgivningen av ordboken för
skolbruk. Nästa avsnitt (IV. Wittgenstein i lärostolen) försöker sätta lärar-
erfarenheten i samband med Wittgensteins återupptagna filosoferande. Det
sker genom en riktad läsning av hans postumt publicerade verk Filosofiska
undersökningar och Remarks on the Foundations of Mathematics. Uppsatsen
mynnar ut i en sammanfattande och avslutande reflexion om filosofens
lärarroll (V. Wittgenstein summerad).

1.3 Litteraturläget
Litteraturen om Ludwig Wittgenstein är, som det brukar heta, oöverskådlig.
Monk talar redan 1990, i inledningen till sin standardbiografi över filosofen,
om ”the ongoing industry of producing commentaries on Wittgenstein’s
philosophy” (xvii). Han omnämner en aktuell verkförteckning som tar upp
5 868 artiklar och böcker om Wittgensteins arbete. En Google-sökning på
”Ludwig Wittgenstein” i maj 2007 ger 1 260 000 träffar vilket innebär att
avståndet till en klassisk filosof som t.ex. Immanuel Kant knappast förefaller
ointagligt. Kant registreras 1 680 000 gånger av sökmotorn.
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       Det säger sig själv att det är omöjligt att följa med ens i den mest väl-
renommerade tryckta utgivningen om Wittgensteins filosofi. Även den
biografiska litteraturen är omfattande, och ett par specialverk har givits ut om
Wittgensteins år som folkskollärare. Jag kommer att redovisa mitt tämligen
snäva källurval i inledningen till varje avsnitt av uppsatsen – och emellanåt
också när litteraturen apostroferas i framställningen – och på så sätt diskutera
mina urvalsprinciper.
       Hur var det Nietzsche sa? Att läsa för mycket avtrubbar huvudet. För
honom gällde att skriva och tänka på egen hand. En praxis som även
Wittgenstein omfattade.
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II. Den unge Wittgenstein

2.1 Litteraturgenomgång
Ray Monks biografi Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius (1990) täcker
filosofens hela levnadsbana och gäller, som nämnts, som standardverket.
Av Brian McGuinness har första delen av ett planerat tvåbandsverk om
Wittgensteins liv utkommit (1988). Den publicerade delen av Wittgenstein:
A Life. Young Ludwig (1889–1921) omfattar tiden fram till inträdet på lärar-
seminariet och publiceringen av Tractatus.
       Monks och McGuinness biografier, som delvis kompletterar varandra, är
mina huvudkällor för snabbskissen av Wittgensteins liv. Dessutom har jag
använt Allan Janik & Stephen Toulmins Wittgenstein’s Vienna (1973) som
placerar in Wittgensteins tänkande i en centraleuropeisk tradition.
       På svenska finns ett par uppsatser av Georg Henrik von Wright –
Wittgensteins elev och efterträdare som professor i Cambridge – som är unika
i sin balanserade kunskap om liv och verk. Jag har hämtat material från
”Biografisk skiss” (i Malcolm 1958) och ”… ett förändrat sätt att tänka och
leva” (i von Wright 1993). Gunnar Fredrikssons bok Wittgenstein (1993) är en
flyhänt populärvetenskaplig framställning av Wittgensteins verksamhet; av
hans liv i högre grad än hans filosofi. Stig Nystrands Att leva sin självbiografi.
Essäer om Ludwig Wittgenstein (1997) bygger i mångt och mycket på framställ-
ningen i Wittgenstein’s Vienna, men som antyds redan av Nystrands boktitel
så är essäerna om Wittgenstein tydliga i kopplingen mellan liv och filosofi.
       Den bestämda fokuseringen på Wittgensteins skolgång är min
synkopering (även om McGuinness i sin utförliga framställning ägnar
tillbörlig uppmärksamhet åt den blivande filosofens studieförhållanden.)

2.2 Familj, studier, krigstjänst
Ludwig var yngst av åtta syskon, fem bröder och tre systrar, i en synnerligen
välbärgad österrikisk familj. Hans far hade vid 18 års ålder lämnat sitt upp-
växthem, begivit sig till New York och där lyckats försörja sig i två år som
kypare och bartender, violinist på restauranger och som lärare i musik, mate-
matik, latin och grekiska (McGuinness, 11). Vid återkomsten till Österrike
studerade han till ingenjör vid Tekniska högskolan i Wien. Så grundlades en
karriär som vid Ludwigs födelse 1889 gjort fadern till magnat i stålbranschen
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och konstnärlig mecenat. Även modern var musikalisk men förde, tidsenligt,
ett mer tillbakadraget liv. Sju pianon fanns i familjens palats och lantegen-
domar (bl.a. herrgården Hochreit i Niederösterreich, Ludwigs kommande
undervisningslandskap). Brahms, Mahler, violinisten Joseph Joachim, pianist-
en Clara Schumann, cellisten Pablo Casals och dirigenten Bruno Walter hörde
till familjen Wittgensteins återkommande gäster (Jannik & Toulmin, 169).
       Till sitt fjortonde år fick Ludwig privatundervisning i hemmet. Därefter
sändes han till realskolan i Linz1 varifrån han utexaminerades 1906 med
mediokra betyg. Han hade, sammanfattar Fredriksson (31), ”högsta betyg
bara i religionskunskap och näst högsta i engelska. Han nådde medelmåttiga
resultat i vad som skulle bli huvudämnen för honom senare, matematik,
’beskrivande geometri’ och fysik. Han var direkt dålig i rättstavning”.
       Studierna fortsatte vid Technische Hochshule Berlin-Charlottenburg där
han avlade ingenjörsexamen våren 1908. Under sommaren sysslade han med
drakflygning i England och när höstterminen började skrevs han in som
”research student” vid College of Technology i Manchester. Han ägnade sig
främst åt aerodynamik, förfärdigade ritningar till en reaktionsmotor och
arbetade på en jetpropeller. De matematiska problem som propeller-
konstruktionen gav upphov till väckte hans intresse för matematik och för
matematikens grunder, d.v.s. dess filosofi.
       År 1911 tog han kontakt med Gottlob Frege, professor i matematik vid
universitetet i Jena, Thüringen, Tyskland, och en av grundläggarna av den
symboliska logiken. Frege hade konstruerat ett formaliserat logiskt språk
och försökte visa att aritmetiken kan återföras till den formella logiken.
Matematiken vilar således på logikens grund.2  Frege rekommenderade
Ludwig att ta kontakt med Bertrand Russell i Cambridge. Russell hade året
innan givit ut Principia Mathematica som innebar en ytterligare logicistisk
systematisering av matematiken.

                                                
1 Få levnadstecknare försummar berätta att en jämnårig elev, Adolf Hitler, gick två
klasser under Ludwig i realskolan i Linz. ”It seems that he [Hitler] was a year behind
and Ludwig a year ahead of the average” (McGuinness, 51).
2 Även Freges insats inom den filosofiska semantiken (d.v.s. den meningsteori som
studerar förhållandet mellan tecknet och det betecknade) är värd en notanteckning.
Berömd är Freges distinktion (1892) mellan mening och betydelse. Ett uttryck kan ha
olika innebörd eller mening (Sinn), men ändå ha samma referens eller betydelse
(Bedeutung). ”Betydelsen hos ’Aftonstjärnan’ och ’Morgonstjärnan’ skulle vara den-
samma, men inte deras mening” (Frege, 35), lyder Freges exempel om planeten
Venus. Vi ska snart notera den tyske logikerns inflytande på Wittgensteins Tractatus.
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       Hösten 1911 börjar den ”tyske ingenjören”, som Russell benämner
honom, att följa föreläsningarna i matematikens filosofi, och från nyåret 1912
skrivs han in som ”advanced student” vid Trinity College med Russell som
handledare. Nu vidtar för Wittgenstein ett antal intensiva studieterminer.
Fram till första världskrigets utbrott arbetar han i Frege & Russells tradition
med frågor om logik och matematikens grundvalar. Långa perioder befinner
han sig på resa från Cambridge. Han finner universitetsstaden intellektuellt
förkonstlad och snobbig. En replipunkt för honom blir byn Skjolden vid
Sognefjord i Norge där han arbetar långa perioder och låter bygga sig ett
ensligt beläget hus.
       Sommaren 1914 anmäler sig Wittgenstein som frivillig i österrikiska
armén. Under kriget tjänstgör han på en liten ångbåt som patrullerar floden
Weichsel i Galizien (i nuvarande Polen). I en bokhandel i staden Tarnow
hittar han en enda bok, Leo Tolstojs Kort framställning av evangeliet och
framöver bär han den i sin ränsel och läser den gång på gång (Leinfellner–
Windholz, 107). När arméledningen så småningom upptäcker Wittgensteins
studiebakgrund som matematiker och ingenjör förflyttas han till en artilleri-
verkstad. Han begär dock vid upprepade tillfällen att få delta i striderna
och återförflyttas till östfronten.
       År 1916 sänds han till officersutbildning och därefter begär han på nytt
förflyttning till fronten. Han deltar i strider vid sydfronten och tillfångatas i
Norditalien hösten 1918. I kappsäcken har han det nu färdiga manuskriptet
till Tractatus jämte boken av Tolstoj.
       Under krigsfångenskapen, som varade ett knappt år, lyckas han få
kontakt med Russell och sänder manuskriptet till England. Den engelske
filosofen noterar lapidariskt i sina memoarer ett halvt sekel senare:

Det föreföll som om han hade skrivit en bok i skyttegravarna, och nu
ville han gärna att jag skulle läsa den. Han var den sortens människa
som aldrig ens märkte sådana småsaker som kreverande granater när
han grubblade över logiska spörsmål. [155]

       Russell påbörjar sina ansträngningar att få manuskriptet antaget av ett
förlag, ett arbete som kommer att bära frukt först tre år senare.

Wittgensteins far hade avlidit 1913 och lämnat sin enorma förmögenhet i arv
till barnen. Två av Ludwigs äldre bröder, Hans och Rudolf, hade bägge begått
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självmord i början av seklet. Under kriget tog även brodern Kurt sitt liv.3 Kvar
i syskonkretsen fanns brodern Paul (som dock förlorat sin högra arm under
krigstjänsten, ett ansenligt handikapp för en konsertpianist) och systrarna
Hermine, Helene och Margarete, och därjämte modern (hon avled 1926). En
betydande del av arvet tillföll således Ludwig. Omedelbart efter hemkomsten
till Wien vidtog sonen en rad åtgärder för att så snabbt som möjligt ge bort
pengarna. Hela Ludwigs arvsandel överfördes till syskonen, och han var
följaktligen tvungen att själv förtjäna sitt uppehälle. Familjens advokater
kommenterade handlingen som en önskan att begå finansiellt självmord
(McGuinness, 278).
       I september 1919 skrev Wittgenstein in sig vid en Lehrerbildungsanstalt vid
Kundmanngasse i Wien. Hans äldsta syster – som sju år tidigare mött Russell
och hört honom fälla repliken: ”We expect the next big step in philosophy to
be taken by your brother” (ibid., 130) – kommenterade Ludwigs yrkesval med
att säga att det var ett missbruk av hans talang; som att öppna packlårar med
ett precisionsverktyg. Brodern svarade henne:

You remind me of someone looking through a window who can’t make
sense of the strange movements of a passer-by outside. He has no idea of
the violence of the storm outside nor of the difficulty the other has
simply in staying on his feet. [ibid., 280]4

2.3 Tractatus Logico-Philosophicus
Innan vi övergår till att följa Wittgenstein på hans ödesdigra yrkesväg måste
vi emellertid vända blickarna mot Tractatus, i många avseenden just det stora
filosofiska steg som Russell förutspått. En grundlig genomgång av den filosofi
som Wittgenstein lägger fram i sin bok ligger – som väl är – utanför ramen för
denna skoluppsats. Låt mig emellertid göra ett försök att ytterst kortfattat
presentera en eller två huvudtankar i arbetet som har betydelse för min fort-
satta framställning av filosofens lärargärning.

                                                
3 Raden av självmord var sannolikt en kombination av motsättningar mellan Karl
Wittgenstein och sönerna, och den härskande wienska ”tidsandan” (se t.ex. Janik
& Toulmin, 64ff). Även Wittgensteins frivilliga krigsdeltagande har tolkats som ett
förtäckt självmordsförsök (t.ex. Monk, 115).
4 Wittgensteins replik återklingar vackert i upptakten till Olof Lagercrantz memoar-
bok Ett år på sextiotalet (1990): ”När jag betraktar mig själv över de tjugu årens klyfta,
ter jag mig ofta löjlig. Vad är det för en underlig framåtlutad och sammanbiten
vandring den där mannen mellan femtio och sextio år, som bär mitt namn, företar?
Jo, nu minns jag! Det blåste så förbannat. Men vinden syns inte.” (7)
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Efter flera års försök att få skriften förlagd i Österrike, Tyskland och England
utkom den på tyska 1921 i en tidskrift (under titeln Logisch-philosophische
Abhandlung5) och året därpå i en bokutgåva med tysk och engelsk parallelltext
(Tractatus Logico-Philosophicus). Bägge utgåvorna var försedda med en
introduktion av Russell. Trots att boken omfattar endast 82 trycksidor på
vardera språket gör Wittgenstein anspråk på att en gång för alla ha löst de
frågor han tar upp. I förordet skriver han: ”Däremot förefaller mig sanningen
av de här meddelade tankarna oangriplig och definitiv. Jag anser mig alltså
i det väsentliga ha slutgiltigt löst problemen.” (Tractatus, 38, svensk utgåva;
Wedbergs övers., även framgent.)
       Det är Wittgensteins strävan att fullfölja det logiska arbete som Frege
påbörjat och Russell fortsatt. Hans målsättning är att rita upp gränserna för
det filosofiskt möjliga, d.v.s. vad som kan tänkas och uttryckas med hjälp av
ett exakt filosofiskt språk. Tractatus består av sju numrerade huvudsatser och
ett antal likaså numrerade korollarier, eller preciserande undersatser, till
dessa.6 Boken är skriven på ett kortfattat aforistiskt språk, på en gång dunkelt
och exakt utmejslat. Bokens första meningar lyder:

1. Die Welt ist alles, was der Fall ist.
1.1. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.
(Världen är allt som är fallet. Världen är inbegreppet av fakta,
icke av ting.)

       Man skulle kunna säga att Wittgenstein försöker reducera ett klassiskt
ontologiskt sökande efter tillvarons substans eller grund till en logisk princip
eller formel. Hans hjälpmedel är undersökningen av hur språket fungerar och
den formallogiska notationen. En övergripande strävan hos honom är att nå
fram till ett entydigt bruk av språket. Således försöker han analysera språket
in i dess minsta beståndsdelar, och hamnar i vad han kallar elementarsatser
som direkt avbildar sakförhållanden eller fakta. ”2.201. Bilden avbildar
verkligheten i det att den framställer en möjlighet för sakförhållanden att
bestå och icke-bestå.”

                                                
5 Arbetet var emellertid så vanställt av sättningsfel att Wittgenstein betraktade
publiceringen som ett pirattryck, Raubdruck (McGuinness, 297).
6 Tillvägagångssättet erinrar om Spinozas strikta euklidiska system i Etiken (1677).
Wittgensteins satser är dock kortare och knappare än de bevis och förklarande
anmärkningar som den äldre filosofen arbetar med. Den latinska titeln på Wittgen-
steins bok (föreslagen av prof. Moore i Cambridge) anknyter till Spinozas skrift
Tractatus theologico-politicus.
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       I större delen av Tractatus arbetar sig Wittgenstein fram till en exakt
identifikation mellan de koncist formulerade utsagorna om världens
beskaffenhet och de logiska symbolerna. Överensstämmelsen visas tydligt i
huvudsatserna 5 och 6. Den tidigare utsagans epigrammatiska formulering:
”Satsen är en sanningsfunktion av elementarsatserna” (Wedbergs övers. här
något modifierad) upprepas i den senare utsagan genom formeln: [p, E, N(E)].
Wittgenstein har alltså avgränsat den filosofiska uppgiften till det logiskt
tänkbara och uttrycksmöjliga. Den fullbordande huvudsatsen i Tractatus,
bokens sista mening, lyder programenligt: ”7. Wovon man nicht sprechen
kann, darüber muss man schweigen.” (Vad man icke kan tala om, därom
måste man tiga.).
       Mot slutet av Tractatus spränger emellertid Wittgenstein den logiska ram
som han ålagt sig (ungefär från 6.13 och definitivt från 6.3 med undergrupper
ända till huvudsatsen 7; grovt taget bokens sista tio sidor). Han tillåter en
alltmer märkbar etisk och transcendental reflexion att sippra in i framställ-
ningen. Tre tydliga exempel är följande:

6.421. Det är klart att etiken icke kan utsägas. Etiken är transcendental.
(Etik och estetik är detsamma.)
6.432. Hur världen är, är fullkomligt likgiltigt för det högre. Gud
uppenbarar sig icke i världen.
6.522. Det outsägliga finns visserligen. Detta visar sig, det är det
mystiska.

       Även om Wittgenstein klarat av den filosofiska uppgift han förelagt sig,
så återstår allt det som icke kan uttryckas genom språket. Den etik nämligen
som måste manifesteras genom handlingar. I ett brev till en presumtiv för-
läggare skriver Wittgenstein år 1919: ”My work consists of two parts: the one
presented here plus all that I have not written. And it is precisely this second
part that is the important one” (McGuinness, 288).
       Tractatus tillkomsthistoria har undersökts i detalj av von Wright. De delar
i boken som behandlar logiska frågor är de äldsta, hävdar han (1958:14).
Upptagenheten av etiska och transcendentala frågeställningar väcks sannolikt
av Wittgensteins krigserfarenheter och läsningen av Tolstoj. Han avslutar
förordet till Tractatus med att skriva (37):

Och om jag icke misstar mig, så ligger nu detta arbetes värde för det
andra i att det visar hur litet som är vunnet med att problemen lösts.7

                                                
7 Det tyska originalet uttrycker än tydligare aspekten av handlande och görande:
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III. Folkskolläraren Wittgenstein

3.1 Litteraturgenomgång
McGuinness biografi Wittgenstein: A Life sträcker sig fram till inträdet på
lärarseminariet. Den engelske biografen hinner teckna en bild av den
österrikiska skolreformen efter första världskriget, och av Wittgenstein
i seminariebänken, som jag använder mig av i min framställning. Monks
biografi är ett komplement som dessutom täcker in Wittgensteins lärar-
verksamhet i Österrike. Perioden återges färgrikt av Fredrikssson i kapitlet
”Folkskolläraren”.
       En omstridd specialstudie är William Warren Bartley III:s Wittgenstein
(1973). Boken är en hybrid mellan psykoanalytiskt färgade spekulationer
om Wittgensteins förment skuldtyngda homosexualitet, och journalistiskt
reportage från bergsbyarna i Niederösterreich. Om den förstnämnda delen
synes mig spekulativ så är den andra värdefull genom sitt pionjärperspektiv:
ögonvittnesskildringar från elever och bybor sätts in i en kontext av utbild-
ning, kultur och filosofi i 1920-talets Österrike.
       Jag har även använt mig av två tyska monografier. Konrad Wünsches Der
Volksschullehrer Ludwig Wittgenstein (1985) är en koncentrerad 350-sidig volym
som grundligt och samvetsgrant samlar ihop de kapriser Bartley strött ut
under sin genomresa. Med hjälp av dokument, brev och intervjuer försöker
Wünsche rekonstruera Wittgensteins lärartid. Boken innehåller nästan hundra
brev och förtecknar ett femtiotal intervjuer. Inte minst Monk har brandskattat
materialet till sin biografi.
       Ludwig Wittgenstein: Ein Volksschullehrer in Niederösterreich (2005) av
Leinfellner–Windholz är populärt hållen, men redbar i sina beskrivningar i
text (även här tack vare Wünsche) och bild av Wittgensteins undervisnings-
landskap.
        För min genomgång av Wittgensteins Wörterbuch für Volksschulen
använder jag en faksimilutgåva som publicerades 1977. Den nya upplagan
innehåller ett förord som Wittgenstein skrev till ordboken men som inte
infördes i originalutgåvan. Nyutgåvan är dessutom försedd med en precis
inledning av utgivaren Adolf Hübner.

                                                                                                                                           
…”wie wenig damit getan ist, dass diese Probleme gelöst sind” (Tractatus, 28).
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I avsnittet om ”Wittgenstein som lärare” återger jag stoff som kan förefalla
anekdotiskt, men som klart belyser den yrkesgärning jag undersöker. Källäget
är ofta oklart, Wünsches materialsamling till trots. Monks biografi är ytterst
kortfattad vad gäller referenser, och så är i än högre grad Bartleys skrift. Min
ståndpunkt inför myt och legend är emellertid densamma som intas av
Nietzsche och Borges: det finns ingen gräns mellan fiktion och fakta.8

3.2. Skolreform och seminarietid
Det ligger en sorts logik i att Wittgenstein som ansåg sig ha löst filosofins
problem på ett slutgiltigt sätt också ger upp sin filosofiska verksamhet. Men,
som vi har sett, är även Tolstojs evangeliska botgörarideal en stark inspiration
för Wittgenstein att förändra sitt liv.9 Efter att ha gjort sig av med sina pengar
och skrivit in sig på lärarseminariet lämnar han också det wittgensteinska
palatset i centrala Wien. Under utbildningstiden hyr han in sig i enkla login
på skilda platser i staden.
       Men krigsslutet innebar avgörande förändringar för hela det österrikiska
samhället, inte bara för Ludwig Wittgenstein personligen. Kejsardömet
(dubbelmonarkin Österike-Ungern) upplöstes i november 1918 och en
republik utropades. Enorma landområden fick avträdas och befolkningen
reducerades från det habsburgska väldets 52 miljoner till mindre än 7
miljoner i den nya förbundsstaten. ”Landets politiska struktur bestämdes av
dualismen mellan det industrialiserade ’röda’ Wien och den fortfarande
agrart präglade, katolska och konservativa landsorten” (NE, band 20, 495).

                                                
8 Även Wittgenstein varnar upprepade gånger för en övertro på ett s.k. vetenskapligt
förhållningssätt. Anteckningarna i Särskilda anmärkningar erbjuder talrika exempel,
såsom denna variation: ”Människorna tror idag att vetenskapsmännen finns till för
att undervisa dem, författare och musiker, etc., för att fröjda dem. Att dessa senare kan
ha något att lära dem faller dem inte in.” (46, Wittgensteins kursiv)
9 Den ryske författaren Leo Tolstoj (1828–1910) härstammade från rysk högadel
men såg det enkla okonstlade bondelivet som förebildligt. Efter att som officer ha
deltagit i strider i Kaukasus och i Krimkriget startade han skola för bondbarnen på
sitt gods Jasnaja Poljana i mellersta Ryssland, med individualiserad undervisning
och egenhändigt författade skolböcker, ett av många skolprojekt som han engager-
ade sig i. Tolstojs idealistiska moral – som utgick från en tolkning av Jesu bergs-
predikan – ledde honom till upprepade självförbättringsförsök som innefattade
kroppsarbete och självpåtagen fattigdom. Mot slutet av sitt liv lämnade Tolstoj gods
och familj. Han begav sig till ett kloster men drog vidare och dog ensam på en rysk
järnvägsstation. (Litteraturens världshistoria: Naturalismen, 468–92) – Tolstoj som
inspiratör för Wittgenstein är ett ämne för en uppsats i sig.
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       I Wien hade socialdemokraterna en stark ställning och en tidig åtgärd var
en Schulreform. Bartley återger en passus ur den allmänna skolans läroplan
från kejsartiden som entydigt fastställer att undervisningen först ska stärka
minnet, och därefter intellektet och hjärtat (alltså det fosterländska). ”The
trivial schools will strictly refrain from any explanations other than those exactly
prescribed in ’the school and method book’”, stadfäster läroplanen (Bartley, 60).
       Skolreformen ersatte denna drill med en s.k. Arbeitsschule i vilken
eleverna skulle delta aktivt under lektionerna. Problemlösning, självständigt
tänkande, utveckling av inneboende talang och förmåga, ansvar för det egna
inlärandet – alltsammans kunskaper som enligt skolreformatörerna var nöd-
vändiga för medborgare i den nya demokratiska staten.10 Därtill kom en upp-
värdering av manuellt arbete som slöjd och konsthantverk (ibid., 61).
       Lärarna ålades att tänka igenom sina mål för varje lektionspass, iordning-
ställa material för lektionerna och fundera ut minnesregler och associationer
för att underlätta elevernas lärande (McGuinness, 283).
       Wittgenstein med sin gedigna utbildningsbakgrund (erlagd Matura, d.v.s.
österrikisk studentexamen, och högskolestudier) befriades från de teoretiska
ämnena på lärarseminariet, med undantag för en kort naturhistorisk kurs.
Han deltog i undervisningen i pedagogikens teoretiska och praktiska ämnen.
Dessa innefattade pedagogikens historia, logik- och undervisningslära,
psykologi och undervisningspraktik.11 Övningsämnen tillkom såsom sång
och musik, kalligrafi och jordbrukskunskap (Wünsche, 48). Wittgenstein,
som skrev en tydligt rundad antikva, fick lära Kurrentschrift, alltså en gotisk
textura. Det ingick också i lärarfordringarna att behärska fiolspel. I sin
undervisning bytte Wittgenstein dock ut fiolen mot klarinett (Leinfellner–
Windholz, 102).
       Bartley beskriver livfullt Wittgenstein och hans nybakade lärarkolleger
efter avslutad utbildning: ”In any event, he was only one among hundreds of
newly trained and often highly talented young school-teachers, many of them
returned veterans like himself, who poured out from Vienna into the Austrian
countryside in September 1920” (58).
                                                
10 Det torde vara överflödigt att poängtera likheterna med idealen i våra gällande
svenska läroplaner.
11 Den Logik und Unterrichtslehre som undervisades vid lärarseminariet hade inget
gemensamt med den matematiska logik som Wittgenstein arbetat med. Ordet Logik
stod i lärarstudiet närmast för ”ordning” eller ”rutin”. ”Was er hörte, waren
Banalitäten über das Denken und das Lernen” (Wünsche, 51).
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       Wittgensteins systrar var djupt involverade i den österrikiska åter-
uppbyggnaden. Margarete fungerade som sändebud för den amerikanska
regeringens bistånd. Hermine drev en skola för obeställda barn i Wien.
Skolminister Glöckel, ytterst ansvarig för skolreformen, umgicks i familjen.
Det är emellertid osäkert hur pass entusiastisk Wittgenstein var inför
reformerna. Han ironiserar över utbildningen på lärarseminariet, och hans
sentida biografer föreställer sig att han i sitt tolstojanska sinnestillstånd var
ambivalent åtminstone inför den tilltagande sekulariseringen och den
socialistiskt färgade samhällsläran (Monk, 188f; McGuinness, 283).
       För Wittgenstein gällde i första hand att vårda sitt inre landskap. I väntan
på höstterminens skolstart tog han sommarjobb som trädgårdsarbetare.

3.3. Lärartiden
Wittgenstein inställde sig, i september 1920, hos skolledaren i den lilla
vallfartsorten Maria Schutz am Semmering i Niederösterreich, och yttrade:

Ich bin Ihrer Schule zur Dienstleistung zugewiesen, ich kann den Dienst
aber nicht antreten. Ich habe hier einen Springbrunnen und einen Park
gesehen, das ist nichts für mich, ich wünsche ganz ländliche
Verhältnisse. [Wünsche, 167]

Skolledaren svarade honom: ”Da gehen Sie nach Trattenbach, dort haben Sie
das alles” (ibid.). Följaktligen vandrade Wittgenstein till fots två timmars väg
till nästa by, som visade sig vara tillräckligt osmyckad och genuin för att han
skulle stanna där under sina två första tjänstgöringsår som folkskollärare.
       Wittgensteins biografer undgår inte frestelsen att excellera i skildringar av
den nyblivne lärarens måltider (alltid frugala), bostadsrum (alltid asketiska)
och svårigheter med ortsbefolkningen (som ansåg honom fremd, alltså konstig
eller främmande). I det följande ska jag dock göra ett försök att koncentrera
mig till en översiktlig framställning av Wittgensteins skolförhållanden under de
sex undervisningsåren i Niederösterreich. För att inte förledas till onödiga ex-
kurser bakar jag samman tiden i Trattenbach (1920–22) med åren i Puchberg
(1922–24) respektive Otterthal (1924–26). Wünsches bok är min huvudkälla.
Syftet med återgivningen är att ge en bild som i detaljer, åtminstone, kan
speglas mot vår svenska skola idag.
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Större delen av sin lärartid undervisade Wittgenstein i folkskolans klass
5, 6, 7 och 8.12 Det skolämne som han lade störst vikt vid var matematik.
Skoldagarna inleddes med två timmars matematikundervisning, kl 8–10.
Om läraren inte var tillfreds med resultaten i klassen fortsatte man till kl 11.
Även flickorna fick lära ämnet (vilket var ovanligt). Wittgenstein lärde ut mer
än folkskolekursen krävde, och undervisade sina klasser i algebra (räkning
med formler och bokstavsruttryck), t.ex. ekvationer med x-termer i båda
leden. I geometri lärde sig barnen t.ex. cirkeln och talet pi, Pythagoras sats och
volymberäkning av klot och andra kroppar (ibid., 75f).
       Naturundervisningen ägde ofta rum utomhus. Eleverna fick studera
traktens växter och stenarter. De lärde sig mäta avstånd i landskapet och
höjden på träden (naturmatematik således). De konstruerade solur och besåg
några aftnar stjärnbilder på himlen. Till skolsalen rekvirerade Wittgenstein
en klassuppsättning skolkartor, och även en jordglob och skolatlas (ibid., 81).
Han inköpte även böcker i nationell och allmän historia.
       I Wittgensteins mikroskop studerade barnen växtceller, frömjöl, jäst-
svampar och blodkroppar. En död katt obducerades, och Wittgenstein
preparerade skelettet så väl att det alltjämt står uppställt i Trattenbach. Han
konstruerade en modell av en ångmaskin tillsammans med eleverna. En
längd- och höjdhoppsgrop anlades. Till teckningsundervisningen i Puchberg
införskaffades en drejskiva (ibid., 80).
       Från varje undervisningsort arrangerade Wittgenstein resor till Wien
som i regel inkluderade två övernattningar (hans syster Hermine stod för
kostnader och inackordering). Wünsche refererar en lista som prudentligt
förtecknar utflyktsprogrammen (jag återger ett urval av punkterna): koppar-
gruvan i Trattenbach, mineralerna i gruvgången i Otterberg, bisvärmar,
fjärilar och flygmyror, blommande hasselbuskar och snidandet av vandrings-
stavar. På plats i Wien: Naturhistoriska museet, Tekniska museet med
modellen av Watts ångmaskin, Konstmuseet, Schönbrunn och dess palmhus,
den barocka Karlskyrkan, båtfärd på Donau. Tågfärd, och åter i hemtrakten,
boktryckeriet i Gloggnitz och Schneeberg, 2 200 m högt (90f).
       Vid ett tillfälle blev hemresan försenad och barnen tvingades gå 20 km

                                                
12 Eleverna började i regel skolan vid sex års ålder och var således tio och elva år
gamla i klass 5. (Wünsche, 59)
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till fots i nattligt mörker, från tågstationen i Gloggnitz till Trattenbach. Skol-
eleverna var rädda när de gick genom skogen. Känner ni fruktan? frågade
Wittgenstein: ”Dann müsst ihr fest an Gott denken.” (Leinfellner–Windholz,
105)
       Musiken var viktig för Wittgenstein. Med barnen sjöng han folksånger
och kanonstycken (Lorelei trestämmigt) men också studentsånger och koraler
och ackompanjerade på klarinett. I Puchberg bildade han en trio (piano, viola
och B-klarinett) tillsammans med två lärarkolleger och spelade musik av
Mozart, Schubert, Brahms och Bruckner. Klarinetten förutan var han en
virtuos visslare (ibid., 101f).
       Barnen fick lära sig recitera dikter utantill, skrivna av klassiska författare
som Mörike, Keller och Schiller. Med hjälp av en lärarvän i Wien rekvirerade
Wittgenstein på egen bekostnad bokuppsättningar till sina klasser. Tysk
klassisk litteratur som Bröderna Grimms sagor, Münchhausens resor, fabler av
Lessing, Gellert och Hebel men också t.ex. Swifts Gullivers äventyr och Tolstojs
legender (Wünsche, 302). Som vi ser av urvalet läste han sagor och folk-
berättelser, legender och dikter med barnen. Realistiska och naturalistiska
berättelser saknas, som Wünsche noterar (83f), och självfallet också sekel-
skiftets wienska dekadenter.
       Att skriva efter diktamen förekom inte i undervisningen. Istället gav
Wittgenstein fria uppsatsämnen där eleverna förväntades berätta med egna
ord och använda ett självständigt språk. (Jfr. skolreformens förändrings-
strävanden ovan, s. 14.) Skrivfel i uppsatserna korrigerades inte, utan
markerades av Wittgenstein för självrättning av eleverna. Wünsche tar upp
”Das Mikroskop” som exempel på ett uppsatsämne, och föreställer sig att
eleverna skriver om instrumentets konstruktion, funktion och användnings-
möjligheter (73).
       Med elever som visade särskild studiebegåvning läste Wittgenstein extra,
ca. tre timmar varje kväll. För sin mest begåvade elev, Karl Gruber, en av de
fattigaste pojkarna i Trattenbach, lade han upp ett studieprogram med sikte
på gymnasiet i Wien.13 Det innefattade främst latin, matematik, geografi och

                                                
13 Den fjortonårige Karl Grubers slutbetyg från folkskolan i Trattenbach 1921
innehåller sehr gut i samtliga nio ämnen; religion, läsning, skrivning, tyska
(Unterrichtssprache), räkning i förbindelse med geometrisk formlära, naturhistoria/
naturlära/geografi/historia, teckning, sång och gymnastik. (Karl deltog inte i
Weibliche handarbeiten, kvinnlig textilslöjd.) Omdömet om yttre form för skriftliga
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historia. Planen var att Gruber skulle börja i en katolsk kostnadsfri skola och
bo hos Wittgensteins syster Hermine. Pojken backade dock ur projektet och
tog anställning på ortens textilfabrik; kontrasten mellan hans och familjen
Wittgensteins levnadsförhållanden var för stor (Wünsche, 150f; Monk, 208f).
       Vi har redan sett att ortsbefolkningen ansåg Wittgenstein underlig. Man
förstod inte varför en så högättad person valde att arbeta i deras avlägset
belägna byar. Lärarens helgbesökare från Wien (familjemedlemmar, lärar-
kolleger, en ung filosof) förstärkte avståndet till bönder och fabriksarbetare.
Förståelsen var liten för den undervisning som Wittgenstein bedrev:  ”Ein
total verrückter Kerl, der an unseren Volksschulen die höhere Mathematik
einführen wollte” (Leinfellner–Windholz, 82). Särskilt starkt var motståndet
mot specialundervisningen. Barnen behövdes hemma som extra arbetskraft,
ansåg man, mycket mer än barnen behövde extra kvällsundervisning.

Som vi noterat i uppsatsen hade Wittgenstein tillgodogjort sig en del av de
pedagogiska nyheter som skolreformatörerna var i färd med att föra ut i
landet. Hans undervisning stod visserligen värderingsmässigt på en klassisk
grund, och det tolstojanska moralprogrammet levde kvar. (”Einmal mußten
wir die Bergpredigt abschreiben”, drar sig en elev till minnes [Wünsche, 202].)
Men Wittgensteins undervisning var även påfallande välförberedd och
varierad,14 den väckte elevernas nyfikenhet inom breda områden, den ut-
vecklade deras förmåga till självständig problemlösning och den uppmärk-
sammade deras begåvning.
       I fråga om kroppsliga bestraffningar förmådde Wittgenstein dock inte
följa reformpedagogikens rekommendationer. Hans läggning var något
nervös vilket yttrade sig i att han lätt brusade upp. Om en elev inte förstod
undervisningen eller svarade käpprätt fel på frågorna, hände det att Witt-
genstein gav pojken en örfil eller ryckte flickan i fråga i håret (Monk, 196).

                                                                                                                                           
arbeten är gefällig (tilltalande). I uppförande får eleven lobenswert (lovvärd) och i flit
ausdauernd (uthållig). (Leinfellner–Windholz, 54)
14 Wünsche återger (57–74) Wittgensteins planering i punktform för 11 skoldagar.
Varje dag är indelad i fem undervisningstimmar (A–E), och med några nyckelord
anger läraren lektionsinnehållet. Följande exempel är från 1924 och noterar lektioner
i historia, räkning och sång: ”A Leben auf der Ritterburg: Wer konnte Ritter werden?
Wie? Ritterschlag, Zeremonie. Tägliches Leben auf der Burg: Mahlzeiten, Sitten beim
Mahl. Fahrende Sänger (Heldenlieder) Frühlingsfeiern der Ritter + Bauern
(Dorflinde) Waffen d.R. Armbrust B Zeitrechnung […] Bruchrechnen C Singen” (65)   
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       En sådan händelse tog en oförutsedd vändning i april 1926 i Otterthal.
Josef Haidbauer, en 11-årig sjuklig och svagpresterande elev, renderades
ett par örfilar av Wittgenstein och tuppade av. Wittgenstein bar närmast
panikslagen pojken till rektors rum, inväntade läkare och gav sig därefter
av från byn. Några dagar senare lämnade han in sin avskedsansökan till
distriktets skolinspektör. Denne utredde fallet och fann att Wittgenstein ej
hade överträtt gällande förordningar. Inspektören försökte få Wittgenstein
att återta sin uppsägning, men misslyckades (Wünsche 274f; Monk, 232f).15

I sin biografi gör Monk följande kommentar:
The Haidbauer incident was not, of course, the cause of this despair,
but simply the event that finally triggered its inevitable culmination
in Wittgenstein’s resignation. The despair itself had deeper roots.
[233]

Ej sällan uttrycker Wittgenstein i breven från Niederösterreich glädje över
undervisningen, men oftare ändå misströstan över sina levnadsförhållanden
i en oförstående och fientlig omgivning.

3.4. Wörterbuch für Volksschulen
Ännu en pedagogisk insats från folkskollärartiden återstår att redovisa. Vid
ett besök i Wittgensteins klasser påpekade en skolinspektör, att viktigare än
böcker i biologi är att barnen har en ordentlig rättstavningsbok. Wittgenstein
svarade: ”Aber Herr Inspektor, die Rechtsschreibung müssen die Kinder doch
im Kopf haben!” (Wünsche, 93).
       De ordböcker som fanns att tillgå vid den här tiden var alltför omfångs-
rika för eleverna att hantera, och därtill alltför dyra för lantskolorna att
införskaffa. Istället kompilerade eleverna egna ordlistor (Wörterheft) med
Wittgensteins hjälp. Han skrev upp rader av ord på tavlan, och eleverna skrev
av dem i sina oktavhäften (d.v.s. skrivark om åtta blad), som syddes samman
i ryggen till en egenhändig ordbok. Ett sådant elevhäfte finns bevarat och
omfattar ca. 3 000 ord (ibid., 93f). Nackdelen med metoden var förstås otill-
förlitligheten; varje ordlista kom att innehålla luckor och avskrivningsfel.

                                                
15 Som en jämförelse kan nämnas att i Sverige inskränktes skolagan successivt från
slutet av 1800-talet, ”och avskaffades slutligt med utfärdandet av den nya folkskole-
stadgan 1958” (NE, band 16, 555). – Wittgenstein uppsökte i mitten av 1930-talet flera
av sina forna elever i Otterthal för att be dem om ursäkt för bestraffningarna. Josef
Haidbauer avled i leukemi 1929 och istället fick hans syster ta emot ursäkten (Monk,
370f).
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       Hos Wittgenstein väcktes tanken att erbjuda den korrekta förlaga (eller
master som vi säger idag) som han själv förfogade över till ett förlag för
publicering. Förlagshuset Hölder-Pichler-Tempsky i Wien nappade i slutet
av 1924, och ordboken utkom, officiellt granskad och godkänd av skol-
myndigheterna, år 1926. (Till skillnad från Tractatus en tämligen normal
produktion.)
       I ett förord – som dock inte trycktes i första upplagan – till Wörterbuch für
Volksschulen förklarar Wittgenstein sina avsikter med boken. Han diskuterar
det lämpliga omfånget16 och beskriver utgångspunkter och metod.
       Rättstavning blir ett angeläget problem, hävdar han, framför allt när
eleverna skriver och själva rättar sina uppsatser. De upprepade frågorna till
lärarna eller klasskamraterna stör elevernas arbete, och ger dessutom upphov
till tankelättja (Denkfaulheit). Därtill kommer att svaren från eleverna ofta är
oriktiga (Wörterbuch, xxv).
       Fem huvudprinciper har varit vägledande vid redigeringen av ordboken:
1) Endast ord som är kända vid folkskolor i Österrike finns med. Många goda
tyska ord har uteslutits för att spara utrymme. I gengäld ska ordboken vara så
fullständig som möjligt i förteckningen av de välbekanta orden.
2) Inget ord är för vanligt för att inkluderas; även ord som wo (var, varifrån
etc.) och was (vad, vilket etc.) finns med.
3) Sammansättningar finns med om de är svåra för barnen att känna igen eller
om uppslaget av stamordet kan leda till misstag.
4) Främmande ord finns med om de är allmänt använda, t.ex. das Kuvert =
Briefumschlag.
5) Dialektord finns med endast om de används i det bildade språket, t.ex.
das Packel (litet paket). (xxviii)
     Wittgenstein gör också avsteg från en strikt alfabetsordning. Om ett
avvikande ord tränger emellan två närbesläktade fordrar det alltför mycket
av barnets abstraktionsförmåga, skriver han, och i sådana fall kan en renodlad
alfabetsprincip inte rekommenderas (xxix). Wünsche ger [110] exemplet die
Schneide – der Schnitt – der Schneider, d.v.s. på svenska egg – snitt – skräddare.

                                                
16 Såvitt jag kan se har Wünsche ej angivit antalet ord i Wittgensteins tryckta Wörter-
buch (ett av ytterst få förbiseenden av den tyske pedagogikforskaren). Följden är att
uppgiften saknas i Wittgenstein-litteraturen. Min egen uppskattning är att ordboken
innehåller omkring 5 000 ord.
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       Till sist framhåller Wittgenstein att han i ordboken sätter ut den bestämda
artikeln framför substantivet (t.ex. die Geometrie, das Quadrat), ty sätter man
artikeln bakom ordet förbises den lätt av barnet (xxx).
       Ordboksförfattarens systematiska tillvägagångssätt är frapperande. Den
försäkran Wittgenstein gör i förordet förefaller helt och hållet rimlig: ”Ich
habe sie mir in jedem einzelnen Falle genau und lange überlegt” (xxix).17

       Vi får anledning att återvända till Wittgensteins ordbok i nästa avsnitt
av uppsatsen.

  

                                                
17 Det fanns, enligt Wünsche (99), vid 1800-talets slut exempel på tyska ordböcker
som även förtecknade dialektord. Wittgensteins Wörterbuch förefaller dock ha varit
enastående i sammanvägningen av omfång och övriga utgivningsprinciper. Den
skolinspektör som granskat manuskriptet efterlyser följaktligen endast en handfull
saknade ord i korpus, dock i ett påfallande magsurt utlåtande. (Wörterbuch, xi)
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IV. Wittgenstein i lärostolen

4.1 Litteraturgenomgång
För rekapitulationen av Wittgensteins sista kvartssekel använder jag de bio-
grafiska skrifter som diskuteras i avsnitt 2.1 och 3.1 av uppsatsen. Under-
visningen i Cambridge fångas dessutom i Norman Malcolms memoarbok
Minnen av Wittgenstein (1958).
       Litteraturen om ”Wittgensteins sena filosofi” är snart lika vidsträckt som
den om Tractatus. Min läsning – som fokuseras tämligen snävt i sökandet efter
filosofens pedagogiska lärospån – bygger nästan uteslutande på Wittgensteins
postuma verk Filosofiska undersökningar (1953) och Remarks on the Foundations
of Mathematics (1956; jag läser den tredje reviderade och utökade upplagan
från 1978). Som en sorts kontrollstation, för att försäkra mig om att min
läsning håller sig på jorden, använder jag Marie McGinns s.k. ”guidebook”
Wittgenstein and the Philsophical Investigations (1997) som nära och balanserat
följer filosofens tankegångar.

4.2 Återkomsten till Cambridge
Wittgenstein tog alltså ett definitivt avsked från folkskolan i april 1926. Han
övervägde att bli munk, men det stannade vid att han tog anställning som
trädgårdsarbetare vid ett kloster utanför Wien. Han bodde i redskapsskjulet.
       Hösten 1926 återvände han till huvudstaden med uppdraget att bygga ett
hus på Kundmanngasse (invid lärarseminariet) åt sin syster Margarete. I två
år arbetade han med uppgiften, i den dubbla rollen som arkitekt och bygg-
ansvarig.
       Redan under lärartiden i Niederösterreich hade Wittgenstein fått upp-
repade besök av en ung matematiker och filosof från England (F.P. Ramsey),
som försökte locka honom tillbaka till Cambridge för att återuppta filosofin.
Wittgensteins engelska vänner bearbetade honom brevledes i samma ärende.
       I Wien fick han kontakt med den filosofiska s.k. ”Wienkretsen”, ett antal
kvalificerade universitetsfilosofer som läste Tractatus med stor entusiasm.
Wittgenstein deltog i några sammankomster med utvalda medlemmar av
kretsen.
       Nyåret 1929 återkom Wittgenstein till universitetet i Cambridge. Tractatus
godkändes som arbete för doktorsgraden och Wittgenstein fick en lektors-
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tjänst vid Trinity College. År 1930 började han föreläsa i filosofi och 1939
efterträdde han G.E. Moore som professor. Han upprätthöll lärostolen till
och med 1947.
       Wittgenstein vantrivdes emellertid i den akademiska miljön. Under
återkommande tjänstledigheter vistades han på behörigt avstånd från
Cambridge, framför allt i Wien och i sitt hus i Norge men också i Wales.
Under andra världskriget tjänstgjorde han som bårbärare på ett sjukhus
i London och som medicinsk tekniker i Newcastle. Efter att definitivt ha
avsagt sig professuren levde han ett par år på Irland, i en fiskarstuga på
västkusten och på ett enkelt hotell i Dublin. Sitt sista levnadsår bodde han,
sjuk i cancer, hos vänner i Oxford och Cambridge. Wittgenstein avled och
begravdes i Cambridge i april 1951. (Monk, ch. 25–27; von Wright, 1958:18–25)
        Förutom Tractatus och Wörterbuch publicerade Wittgenstein endast en
kort filosofisk artikel (som han dessutom omedelbart tog avstånd från). Efter
att ha återvänt till filosofin skrev han dock oavbrutet under långa arbets-
perioder. Han efterlämnade ca. 30 000 manuskriptsidor. Detta material har
undan för undan offentliggjorts av hans litterära förvaltare, och resulterat i
närmare tjugo bokutgåvor, sekundärlitteraturen oräknad. I tur och ordning
ska vi nu närma oss två av de viktigaste verken.

4.3. Filosofiska undersökningar
Två år efter Wittgensteins bortgång publicerades Philosophische Unter-
suchungen (PU), i Wedbergs sv. övers. Filosofiska undersökningar (FU). I flera
avseenden kan detta manuskript karaktäriseras som den senare filosofi-
periodens huvudarbete. Boken omfattar mellan 200 och 300 sidor i de flesta
utgåvor (t.ex. i de bägge som förtecknas i litteraturförteckningen till denna
uppsats). Verkets § 1–188 anses ha fått en definitiv, d.v.s. tryckfärdig, utform-
ning av Wittgenstein medan resten av arbetet kommit så långt att man kan
tala om ett nättopp fullgånget manus (se t.ex. Schulte i ”Nachwort” till PU,
291ff.).18 Så här karaktäriserar McGinn Filosofiska undersökningar i sin handbok
om verket:

Instead of the usual chapters with titles indicating the topics to be
discussed, we get a first part of 693 distinct, numbered remarks, varying

                                                
18 Jfr. dock utgivarnas inledande anmärkning till FU (s. 21) där främst del II av boken
– med avsnitt bl.a. om psykologins filosofi – vidgås som långt ifrån färdigställd av
Wittgenstein.
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in length from one line to several paragraphs, and a second part of
fourteen sections, half a page to thirty-six pages long, each of which is
composed of separate remarks which are not numbered. Moreover,
instead of presenting arguments and clearly stated conclusions, these
remarks reflect on a wide range of topics – many of which recur
throughout the work – without ever producing a clear, final statement
on any of them. The punctuation that Wittgenstein uses is complex and
distinctive; many of the remarks take the form of a conversation between
Wittgenstein and an interlocutor, and it is not always clear whether we
are to take the words on the page as an assertion of Wittgenstein’s, or of
his interlocutor, or simply as the expression of a thought to be
considered. [9f]

       Om ungdomsverket Tractatus utmärktes av ett strängt stiliserat,
koncentrerat och fackfilosofiskt språk – i många stycken ogenomträngligt
för den som icke är matematiskt eller logiskt skolad – så är Filosofiska under-
sökningar klart och lättförståeligt skriven, och helt i avsaknad av filosofiska
facktermer. Betecknande för stilen är dess enkelhet – åtminstone på ytan.
      Lika litet som ifråga om Tractatus (upps., 2.3) ska jag försöka mig på att
beskriva det filosofiska innehållet i FU. Endast några helt centrala tankar
kommer att beröras i det följande.
       Wittgensteins arbete består även denna gång av en undersökning av
språket och dess användning. Han tar uttryckligen avstånd från sina tidigare
idéer (i Tractatus) om logiken som ett idealt språk, konstruktionen av en
allmän satsform, och språket som en bild av världen. I FU ser han istället
språket som avhängigt det sammanhang som det används i. Ordens betydelse
kommer ur den omgivande situationen, och för detta förhållande lanserar
Wittgenstein termen språkspel. Han skriver i FU: ”Ordet ’språkspel’ är här
avsett att framhäva att talandet av språket är en del av en aktivitet eller en
livsform” (§ 23).19  Därpå ger han en rad exempel på ”språkspelens mångfald”
genom att lista olika aktiviteter där vi använder språkliga uttryck (det följ-
ande är ett urval): befallningar, beskrivningar, berättelser, hypotesprövning,
praktiska räkneuppgifter, översättningar, att spela teater, att sjunga dans-
visor, att be och att tacka (ibid.).
       Nära sammanlänkad med tanken om språkspel är föreställningen om
familjelikheter (Familienähnlichkeiten; § 67). Liksom de specifika dragen i en
familj (ögonfärg, rörelsemönster, karaktärsdrag) delvis överensstämmer
                                                
19 Det tyska ordet är Sprachspiel. Förutom ”spel” betyder tyskans Spiel ”lek” och
”match”, och i tekniskt språkbruk ”spelrum”. Språkspelet för ordet Sprachspiel
rymmer alltså fler aktiviteter och ges större spelrum än sin svenska motsvarighet.
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och korsar varandra så bildar skilda sorters spel – alla olikheter till trots –
en  familjeförbindelse. Wittgenstein ger exempel på spelformer som bollspel,
kortspel, patiens, schack, ringlekar etc. och talar om ett ”nät av likheter”
(§ 66). ”Och likaså”, skriver han, ”bildar de olika talsorterna en familj”
(§ 67; alltså Zahl, siffertal). Vårt bruk av språket liknar således dessa regel-
styrda spel och lekar. Även språket är regelstyrt, en sorts spel som reglerar
eller normerar vad som kan sägas och hur det kan sägas.
       Utifrån dessa grundföreställningar genomför Wittgenstein i sin bok en
vindlande undersökning av ett antal filosofiska – och allmänmänskliga –
områden. Hit hör t.ex. varseblivning och tolkning, regelföljande och det
individuella tänkandet i förhållande till den yttre verkligheten. Den sista
frågeställningen tvinnas samman med frågan om det finns ett privat språk,
alltså ett språk som kan fungera oberoende av språkspelets sociala kontext.
Wittgenstein svarar nej, bl.a. genom följande argument:

Antag att var och en har en ask vari finns något vi kallar ”skalbagge”.
Ingen kan någonsin titta i en annans ask; och var och en säger att han
vet vad en skalbagge är bara genom att se på sin skalbagge. – Då kunde
det ju hända att alla hade olika saker i sina askar. [§ 293]

Därmed är vi tillbaka, tycks det mig, i Wittgensteins folkskolor i Nieder-
österreich och de praktiska erfarenheter som han gjorde där. Vi har sett
hans betänkligheter mot elevernas privata skrivhäften. Avskrivningsfel
och lakuner gav upphov till enskilda varianter i ordlistorna (upps. s. 20f).
Wittgensteins vapen blev en slutgiltigt stadfäst tryckt ordbok. I förordet
till Wörterbuch argumenterar han för ytterligare ett användningsområde för
denna definitiva ordbok. Han understryker vikten av att eleverna själva rättar
sina uppsatser. Varje elev måste ha ensamrätt till sitt arbete, som författare
och därmed som ansvarig för uppsatsen. Wittgenstein beskriver avarterna
med alternativa rättningssystem, och redan här förnimmer vi (familje-)
likheterna med den argumentation och det skrivsätt som Wittgenstein
kommer att praktisera i FU:

Det är också denna självständiga rättning som gör det möjligt för läraren
att få en riktig bild av elevens kunskap och begåvning. Utbytet av skriv-
häften och rättningen sinsemellan av uppsatserna resulterar i en så att
säga suddig bild av klassens färdigheter. Genom eleven A:s arbete vill
jag inte på samma gång veta vad eleven B kan, det vill jag istället se
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i B:s arbete. Den inbördes rättningen ger inte ens en riktig bild, vilket
ibland hävdas, av klassens allmänna nivå (i så fall skulle varje elev
rätta alla sina kamraters arbeten vilket naturligtvis inte är möjligt).
[Wörterbuch, xxv–vi; min övers.]

       I Filosofiska undersökningar görs även några direkta anspelningar på
lärarerfarenheterna från folkskolan. En variation på resonemanget i förordet
till Wörterbuch, är den hypotetiska tanken på en aritmetikundervisning som
tillåter barnen att följa en inre stämma, och räkna var och en på sitt sätt.
”Deras räknande vore som att komponera” (FU, § 233).20

       Liksom i Niederösterreich ger Wittgenstein matematik och räknande ett
betydande utrymme i FU. På ett som liknar hans ämnesintegrerade under-
visning (för att använda vår tids modeord) – t.ex. genom att förbinda den
historiska framställningen av riddartiden med den höviska epikens hjälte-
sånger (upps. 3.3, n14) – så går fibrerna om lott (Wittgensteins metafor i § 67)
i de filosofiska undersökningarna. Med början i § 143 utreder han den
sammansatta innebörden av regelföljande, privat tänkande och förhållandet
mellan förståelse och användning (”Användningen förblir ett kriterium på
förståelsen.”[§ 146]). Som en understämma löper dessutom en diskussion om
empirisk och apriorisk kunskap. Det inledande exemplet är hur eleven ska
fortsätta en given sifferserie; löser han den med hjälp av en algebraisk formel
eller försöker han se ett mönster i differensen mellan talen?
        Argumentet fortsätter i de följande paragraferna för att i § 156 ersättas
av ett exempel om läsning (därefter tas tråden upp igen i § 179ff för att åter-
komma en tredje gång i § 321ff). Vid läsningen skiljer Wittgenstein mellan
den tränade läsarens tillvägagångssätt och nybörjarens. Han gör en exakt
återgivning av lärjungens stapplande genom orden, alltifrån ljudandet av
enskilda bokstavstecken till rena gisningar av enstaka ord (§ 157).
       Föreläggandet av argumentet är interfolierat av Wittgensteins under-
visningserfarenhet av yngre elever, och likaså denna minnesbild: Att ställa
frågor om schackbrädets konfiguration och bortse från det sammanhang som

                                                
20 Minnesanteckningarna från Wittgensteins universitetselever i Cambridge ger en
bild av filosofens föreläsningar som stunder av stor koncentration varunder tankarna
tycktes uppstå i ögonblicket. Malcolm berättar att Wittgenstein föreläste utan an-
teckningar. I hans ”nya metod” bestod den enda förberedelsen i ”att under några
minuter strax innan föreläsningen erinra sig sina undersökningars förlopp vid den
närmast föregående föreläsningen” (32). Jfr. Wittgensteins förberedelsteknik under
folkskollärartiden (upps. 3.3, n14).
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ges av (språk)spelet liknas i FU vid en pojke som ”skulle ange om verben i
vissa satsexempel användes i aktiv eller passiv form, och som då grubblade
över om verbet ’sova’ betydde något aktivt eller passivt” (§ 47).
       Men viktigare än att försöka förteckna varje undervisningsreferens är att
addera de enskilda exemplen till summan av ett helt. Det sammanlagda in-
trycket vid läsningen av FU är, att Wittgenstein i sin skolundervisning till-
ägnat sig en vana och ett framställningssätt som bryter ner abstraktionerna
till ett konkret sätt att tänka. Den filosofiska spekulationen tas ner från sin
ursprungliga höjd och görs om till åskådliga och vardagsmässiga förklar-
ingar: ”Ett helt moln av filosofi kondenseras till en liten droppe språklära.”
(FU, del II, xi)

4.4. Remarks on the Foundations of Mathematics
Vi noterade ovan att Wittgenstein räknar även siffertalen till språkspelens
familj. Det återstår att närmare studera hans syn på räkning eller matematik
(han växlar mellan orden). I det fyrahundrasidiga manuskripturval som har
sammanställts som Remarks on the Foundations of Mathematics (1956–78)
penetrerar Wittgenstein från olika infallsvinklar vad som utmärker matemat-
iskt tänkande. Förfaringssättet har stora likheter med undersökningen av
språk och medvetande i FU. Således använder han i bägge verken en sken-
bart enkel och avskalad framställning, till stor del i form av frågor och svar,
och med ett minimum av fackuttryck. Jag ska inskränka mig till att kortfattat
beröra tre aspekter av Wittgensteins syn på matematik, nämligen räknandet
som språkspel, de logiska kontradiktionerna och den matematiska bevis-
föringens överskådlighet.
       I den icke färdigställda andra delen av FU (upps. s. 24) anför Wittgenstein
ett exempel som säger att huvudräkning endast kan utföras efter att vi har lärt
oss räkna med hjälp av, låt säga, kulram, papper & penna eller ljudande upp-
repning: ”du kan bara lära dig att räkna i huvudet genom att lära dig att
räkna” (FU, II, xi). Den kalkyl vi använder måste svara mot gemensamt an-
tagna regler. Matematikern, heter det i Remarks (257), drar inte slutsatser utan
handlar i överensstämmelse med bestämda regler. Som vi har lärt i FU är
dessa regler de gemensamma överenskommelser – det språkspel – som ger
sammanhang åt vår förståelse och våra aktiviteter.
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       En central tanke hos Wittgenstein är att räknandet faktiskt äger ett
innehåll som är applicerbart även utanför matematiken. Den förmedlar
kunskaper som är brukbara inom andra områden. Wittgenstein skriver att,
”it is essential to mathematics that its signs are also employed in mufti. It is the
use outside mathematics, and so the meaning of the signs, that makes the sign-
game into mathematics” (ibid.).21 En tidig anteckning (ca. 1938) i Remarks
innehåller till och med en plädering för räknandets nytta, framförd med
en ovanlig hetta för att vara av den skrivande Wittgenstein:

For what we call ”counting” is an important part of our life’s activities.
Counting and calculating are not – e.g. – simply a pastime. Counting
(and that means: counting like this) is a technique that is employed daily
in the most various operations of our lives. And that is why we learn to
count as we do: with endless practice, with merciless exactitude; that is
why it is inexorably insisted that we shall say ”two” after ”one”, ”three”
after ”two” and so on. – [”]But is this counting only a use, then; isn’t
there also some truth corresponding to this sequence?” The truth is that
counting has proved to pay. [37]

       Vi drar oss till minnes att den formallogiska notationen i Tractatus var ett
försök att skapa ett idealt, slutet, matematiskt språk. Den unge Wittgenstein
skrev att logiken uppfyller världen (5.61) och att logikens satser ingenting
säger (6.11). Skillnaden är fundamental mellan de positioner som Wittgen-
stein intar 1918 och 1938. Före skolerfarenheten består således det filosofiska
företaget i att konstruera ett tillskapat logisk-matematiskt specialspråk med
ett totalt anspråk på att lösa filosofins problem. När undervisningsåren har
passerat ersätts den föresatsen av en tillämpning, ett praktiskt bruk, av de
matematiska färdigheterna.
       Wünsche återkommer vid ett par tillfällen i sin bok Der Volksschullehrer
Ludwig Wittgenstein till reformpedagogikens målsättning att föra in realia
(d.v.s. sakinnehåll eller fakta) i undervisningen – även i matematikämnet
(223). Den delen av skolreformen, framhåller Wünsche, accepterades livligt
(lebendig) av Wittgenstein (ibid.). Hans naturexkursioner tjänar syftet att
samla material till undervisningen.
        Det är följdriktigt att Wittgenstein med sin förnyade syn på matematik-
ens praktiska tillämpbarhet visar misstro mot den logisk-matematiska

                                                
21 Mufti betyder ung. civila kläder. Matematikens teckensystem föranleder Wittgen-
stein att här ändra sprachspiel eller language-game till sign-game.
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bevisföringen.22 En substantiell del av Wittgensteins skepsis är att beviset
framställer det som ska bevisas. Det inrymmer sitt eget svar – och ger därför
icke ifrån sig någon ytterligare kunskap. Sådana kunskaper, eller färdigheter,
tillhandahålls istället genom kalkylerandets upprepade tillämpning. Av-
görande för Wittgenstein är att den matematiska förtrogenheten är så säker
att den kan användas praktiskt, d.v.s. med en räckvidd bortom den ”rena”
matematiken eller logiken. ”Matematiken är visserligen, i en mening, en lära
– men likväl också ett görande. Och oriktiga drag kan bara förekomma som
undantag”, heter det i FU (II, xi). Kanske kan man säga att han ser den logiska
bevisföringen och matematiken som tillhöriga skilda språkspel.
       I den logiska bevisföringen är kontradiktionen – alltså motsägelsen eller
paradoxen – en styggelse. Wittgensteins anmärkningar om logikens kontra-
diktioner är en utomordentlig illustration till arbetstekniken i de sena filosof-
iska verken. Varför, frågar han, måste kontradiktionen förkastas i mate-
matiken? Istället kunde den ”be conceived as a hint from the gods that I am
to act and not consider” (254). Han exemplifierar med ”Lögnaren”, den väl-
bekanta paradoxen från antikens Grekland.23 Någon närmar sig och säger:
”Jag ljuger alltid”. Svaret blir, i så fall kan vi ju lita på dig.
       Wittgenstein gör omedelbart en alternativ framställning: ”Jag ljuger
alltid!”. Jaha, och…? ”Det var också en lögn!” Men i så fall ljuger du inte
alltid! ”Nej, det är bara lögner!”. Lögnarens replik ”Jag ljuger alltid”, reflekt-
erar nedtecknaren, var inget bedyrande. Den var snarare ett utrop. (255)
       Lejonparten av Remarks är alltså en kritik av den logicistiska skolans
bevismetoder. Logiken kan inte förstås som matematikens grund, tvärtemot

                                                
22 Med matematiska bevis menas, som bekant, en kedja av logiska slutledningar som
visar sanningshalten i en matematisk sats. Matematikens bevis är således logiska och
fastställer en absolut (matematisk) sanning. Mönstret för ett direkt bevis är att från ett
antal grundläggande eller oomtvistliga axiom härleda, eller deducera, utsagorna
(teoremen) i en bestämd slutledningsordning (Euklides geometri är förstås det före-
bildliga exemplet). Omvänt antar det indirekta beviset som en hypotes negationen till
det som ska bevisas, och om deduktionen mynnar ut i en motsägelse är slutledning-
en att hypotesen är falsk. Inom matematiken ersätter beviset i en avgörande bemärk-
else den praktiska prövningen, d.v.s. bruket att genom upprepade uträkningar kont-
rollera ett matematiskt samband. (Karush, uppslagsorden axiom, bevis, matematisk
teori, etc.)
23 Är det sant eller falskt om jag säger ”Jag ljuger”? Om det är sant är mitt påstående
falskt. Men om det är falskt att jag ljuger så är mitt påstående sant. En elev till Witt-
genstein återberättar under 1970-talet paradoxen med oöverträffad ekonomi: ”Alla
lögnare ljuger – Jag är en lögnare”. (Leinfellner–Windholz, 104)
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Tractatus-tidens bemödanden. Låt oss se på ett sista argument. För Wittgen-
stein är tanken på överskådlighet väsentlig. En invändning mot de matematiska
bevisen är att de regelmässigt saknar den egenskapen. Om Russells bevis,
som är en återkommande måltavla i Remarks, säger Wittgenstein att de är
obegripliga om man inte behärskar Russells logiska notation, och därtill
oöverblickbara (175ff).
       Wittgenstein tycks istället vilja ersätta den bevisföringen med att visa hur
man gör, alltså att uppmärksamma själva proceduren i utförandet (306). Han
tar ett förebildligt och okonstlat exempel: Se, så här lägger man ihop 3 och 2
och får 5. Lägg märke till förfarandet. Genom att göra så förstår du regeln
(307). Han frågar om man inte kunde be ett barn visa hur 3 och 2 blir 5. Alltså
får barnet utföra kalkylen på en kulram genom att föra samman tre kulor med
två andra. ”And if the child now shews how 3 and 2 make 5, then he shews a
procedure that can be regarded as a ground for the rule ’2 + 3 = 5.’” (312)
       Även här uppvisar Wittgenstein ett synsätt som kunde vara hämtat från
matematikämnets grundläggande didaktik. Det är enkelt att hålla med honom
(342): ”Interpretation comes to an end.”

4.5 Vidare forskning
Trots Wittgensteins filosofiska inflytande och stränga vetenskapskritik torde
det dock vara en from förhoppning i vår tid att tolkningar, förklaringar eller
interpretationer skulle nå en ändpunkt. Inom det fält som täcks av titeln på
denna uppsats kan jag således tänka mig två forskningsvägar; den ena
filosofisk, den andra utbildningsvetenskaplig.
       Av filosofiskt intresse är förstås att fortsätta och fördjupa undersökningen
av hur Wittgensteins lärarerfarenheter influerat hans filosofi. Föreliggande
uppsats har endast sysslat med FU och Remarks (och i sanningens namn har
de direkta påverkansbeläggen varit färre än inregistrerandet av den sena
filosofins förändrade anda och notationssätt). Men undersökningen kan
naturligtvis utsträckas till de övriga postuma verk som har publicerats. I
första hand, måhända, Särskilda anmärkningar (som innehåller tankar om
bl.a. vetenskap, konst, undervisning och uppfostran) och Om visshet (som
behandlar kunskapsteori).
       Att ställa Wittgensteins didaktik och undervisningspraktik i relation till
förhärskande svenska skolvärderingar tycks mig vara en uppgift av intresse



32

för utbildningsvetenskapen. Ofta riktas våra svenska ögon framåt, i riktning
mot nya trender och idéer. Wittgenstein var en pedagogiskt framgångsrik
folkskollärare, och det kan vara skäl nog att vända blicken tillbaka. Som redan
sagts i uppsatsens inledning (1:2) är dessutom Wörterbuch överraskande
förbisedd i den stora Wittgenstein-litteraturen.
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V. Wittgenstein summerad

Genom uppsatsen har vi följt Wittgensteins möte med lärande och under-
visning. Vi har sett att liv och tänkande är nära förenat hos honom. Erfaren-
heterna under första världskriget medförde en etisk inbrytning i hans logiska
system. En sådan följd var även kallet till läraryrket.
       Folkskollärarutbildningen jämte undervisningstiden i byarna i Nieder-
österreich innebar en ny kulturmiljö för filosofen. Läsningen av hans sena
manuskript har visat hur mötet med skolelevernas bemästrande av grund-
läggande kunskaper och livserfarenheter konkretiserar Wittgensteins sätt
att bedriva filosofi. De stora filosofiska frågorna flyttas ner till en praktisk
och vardaglig kontext. Filosofens framställning befrias från begrepp och
fackuttryck. Skrivsättet klarnar i en åskådlig och påtagligt pedagogisk stil.
       Ännu en lärdom utkristalliseras från Ludwig Wittgensteins undervisning.
Grundsatsen går tillbaka till den personliga egensinnigheten, men även till
skolreformen i 1920-talets Österrike. Den senare uppmuntrade, som vi noterat
i uppsatsen, elevens egen förmåga till införskaffande av kunskap, och fram-
höll i ett slagord principen om Selbsttätigkeit, alltså egenaktivitet istället för
drill eller dressyr (Bartley, 77). Det är blott en eller två bokstäver som skiljer
ordet från Selbständigkeit, d.v.s. självständighet, vars grundform selbständig vi
återfinner som uppslagsord i Wörterbuch, ordboken för folkskolan.
       Wittgensteins elev i Cambridge, den finlandssvenske filosofen G. H. von
Wright, sammanfattar sin lärares hållning i en minnesanteckning: ”Tvånget
att göra mig självständig var kanske den bästa vägkost jag fått av Wittgen-
stein – och en av de värdefullaste gåvor en filosof kan ge sin elev” (1993: 160).
       I januari 1945 tycker sig Wittgenstein ha kommit så långt i sina filosofiska
undersökningar, efter sexton års arbete, att han skriver ett förord till den
planerade bokutgåvan. Företalet utmärks ännu under nedskrivandet av
ambivalens och tvekan inför det riktiga i tilltaget att publicera. En diminutiv
förhoppning undslipper sig emellertid författaren och filosofen (PU, 9)24:

Ich möchte nicht mit meiner Schrift Andern das Denken ersparen.
Sondern, wenn es möglich wäre, jemand zu eigenen Gedanken anregen.

                                                
24 ”Jag skulle inte med min skrift vilja bespara andra att tänka. Utan, om det vore
möjligt, sporra någon till egna tankar.” (FU, 26)
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