
Bortom de frågor L N ställer skymtar följande bild. Där finns värl
den som den är (kategoriserad ”rätt”, definitionsmässigt), våra be
grepp (tänkt som våra åsiktsinnehåll, hur vi uppfattar våra sinneser- 
farenheter och dylikt mentalt) och för det tredje, filosofens analys. I 
bilden tänks dessa som tre prydliga och skilda (i alla fall ”logiskt” 
skilda) universa. Jag tror inte L N skulle skriva under på precis denna 
formulering, men jag tror han tänker enligt en bild liknande den jag 
ritat upp. Jag anser att den bilden är oduglig att tänka korrekt med när 
vi vill komma åt att-ha-ett-begrepp-i-världen. Det är blåbärsidenti- 
fieringen uppblåst till gigantiska proportioner!

Jag har försökt karakterisera förstå-orsaksbegreppet-i-världen, 
med reflexion över denna värld i denna värld. Det är ett försök att nå 
insikt, förstå oss själva litet bättre. Och i denna verksamhet finns 
kanske inte någon slutpunkt. Framförallt finns det inte någon tredje 
plats varifrån vi kan oberoende bedöma om vår förståelse av vår för
ståelse är riktig. ”Fullständigheten” av min karakterisering är på sin 
höjd en jämviktspunkt (som inte säkert är stabil). 
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