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Jag kan inte förstå att ett språk som teckenspråk, det rikaste vad gäller uttryck, det mest energiska, 

som har den omätliga fördelen att i sig själv vara begriplig för alla människor, ändock är så 

försummat, samt att det, så att säga, endast är dövstumma som talar det. Se där en av det mänskliga 

förståndets inkonsekvenser som det erkänner jag, jag inte begriper mig på. […] Hur kommer det 

sig att de [vetenskapsmännen] inte märkt att upptäckten [universalspråket] redan är gjord, att 

detta språk existerar naturligt i teckenspråk?1 

                                                                                                        Pierre Desloges [1779]  

                                                 
1 P. Desloges, Observations d'un sourd et muèt, sur un cours elémentaire d'education des sourds et muèts 

(Amsterdam & Paris: B. Morin, Imprimeur-Librairie, 1779), 57 - 58. Citerad i L. Andersson, Teckenspråkets 
guldålder: Teckenspråkigt döva i 1700- och 1800-talets Europa (Stockholm: Döviana, 2014), 73 och 77. 
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Abstract 

In fact, as far as I know, linguists and philosophers of language have never really looked at the universal 

language. Instead, they frame a “universal language” that is based on the premise of the majoritarian 

languages. One approach, traditional linguistics, often goes from signs (lexical signs), phonology, and 

syntax and is based on phonocentric framing, i.e., sound is the basis of their theoretical frames. The other 

approach, cognitive linguistics, is based on spatiality and embodied figures in mental space. Cognitive 

linguists (Leonard Talmy, for example) believe that the objects of spoken languages or signed languages 

are mainly created from natural perception and mental spaces. However, natural perception and mental 

spaces are in turn shaped, formed, and modified by sensorimotor perception and the movement of thought. 

Would it not be better to derive from them directly so that we can gain an understanding of how a language 

is created from the human body? We could also gain an understanding of the relationship between 

perception, thought, and the utterable of languages. The ontological benefit is that signed languages are 

closer to "raw" thought, perception, and the universal language than spoken languages. Sign language 

poetry, for example, is close to the universal language. Therefore, as opposed to spoken languages, signed 

languages are based on the movement of thinking outside the body. We can thus reveal the pure language 

or the universal language. 

The essay question: Is the “mobile” part of sign languages (åtbördsspråket) and gestures (åtbörder) 

appropriate as a model for constructing a general definition of all languages? I apply Gilles Deleuze's 

philosophy, especially his pure semiotics, perception, and the theory of movement, to construct this 

universal language. 

 

Keywords: Universal language, movement-image, affection, cognitive linguistics, sensorimotor perception, 

sign language and semiotics. 
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I. Inledning 

En full man letar efter någonting vid en lyktstolpe vid midnatt. Ett par går förbi och frågar om han 

behöver hjälp. Mannen säger att han har tappat sin hemnyckel. Paret hjälper gärna till och letar. 

De frågar var mannen tror att han har tappat bort den. Han säger där borta i mörkret. De frågar 

varför letar du vid lyktstolpen? Mannen svarar: Jag vet att nyckeln finns i mörkret men jag kan 

bara hitta den i ljuset. Den här anekdoten påminner oss mycket om vad språkfilosofer och 

lingvister gör. Det första de gör är att leta efter det ”oföränderliga” och ”stabila” som tecken, syntax 

eller fonologi, vilket kan refereras metaforiskt till ljuset som den fulla mannen föredrar. Pierre 

Desloges kritiserar bl.a. Etienne Bonnot de Condillac och försöker försvara teckenspråket i sitt 

verk Observations d'un sourd et muèt (1779): ”Hur kommer det sig att de [vetenskapsmännen] inte 

märkt att upptäckten [universalspråket] redan är gjord, att detta språk existerar naturligt i 

teckenspråk?”2 Från Desloges tid fram till 1880-talet ”fanns en nästan total enighet om att det var 

samma teckenspråk som användes över hela Europa. Man såg teckenspråket [därefter 

åtbördsspråket] som ett enda språk, visserligen med lokala variationer, dialekter.”3 Även de kända 

teoretikerna Ferdinand Berthier och Auguste Bebian står bakom denna idé att åtbördsspråket som 

de använder är ”universellt” och överordnat och de nationella teckenspråken är dialekter, 

variationer och underordnade.4 Deras resonemang är närmast otänkbart idag inom lingvistiken och 

teckenspråkforskningen. Det beror på flera olika orsaker, men den gemensamma nämnaren är att 

de ständigt går mot lyktstolpen och försöker hitta nyckeln där, dvs. utifrån de majoritetsspråkens 

premisser. Den största utmaningen med universalspråket är att det finns i mörkret och det är 

heterogent, ostabilt och mobilt. Jag tänker gå lite längre än Bebian, Berthier och Desloges och 

formulerar uppsatsens frågeställning: Är åtbördsspråket (universalspråk) lämpligt för att vara en 

modell för att konstruera en allmän språkdefinition för alla språk? Det innebär också att vi måste 

vända upp och ner på den normaliserade språkidén, eftersom den traditionella, likväl den moderna 

                                                 
2 Desloges. Observations d'un sourd et muèt, 58. Citerad i Andersson, Teckenspråkets guldålder, 73. 

Andersson refererar ”vetenskapsmännen” till Condillac och Court de Gébélin. 
3 L. Andersson, Teckenspråkets guldålder - Andra delen 1800-talet: Den döva nationen (Malmö: Döviana, 

2017), 105. 
4 ”För Bébian var det döva som förde vidare det ursprungliga, universella språket, byggt på gester och 

mimik, och som fungerade som kommunikation mellan människor.” Berthier kallar det ”dövstummas 

nationalspråk” Ibid., 103-105.  
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lingvistiken och även en stor del av språkfilosofin, utgår från språket-som-objekt som ett stabilt, 

immobilt och homogent objekt. 

I den här inledningen ska jag först göra en kort presentation av åtbörd och tecken, därefter 

åtbördsspråket och universalspråket. Jag ska också formulera och kategorisera olika problem som 

vi bör lösa. Till sist ska jag redogöra för hur jag har tänkt angripa dem och hur texten ska 

disponeras. 

Åtbörd och tecken: Den moderna lingvistiken och framförallt det teckenspråkiga samhället i 

Sverige betraktar åtbördsspråk som ett skällsord idag men det har inte alltid varit så.5 Vi bör dels 

tar tillbaka begreppet åtbörd från Oskar Österbergs verk Teckenspråket (1916) för att frigöra oss 

från det dominerade och hegemoniska begreppet tecken, dels inse att åtbörd (rörelsetecken) är ett 

utmärkt svenskt begrepp.6 Vi behöver inte gå in exakt vad Österberg menar utan jag utvecklar och 

inramar en ny språkdefinition utifrån Gilles Deleuzes filosofi och semiotik. Österberg menar att 

det finns två olika semiotiska typer i svenskt teckenspråk; åtbörd och tecken. Den här distinktionen 

har diskuterats ganska länge inom lingvistiken och filosofin men med olika termer och betydelser. 

Med begreppet åtbörd har lingvister använt för att benämna bl.a. flermorfemliga verb, 

polysyntetiska tecken, klassifikator och avbildande tecken.7 Vi ska inte uppehålla oss vid dessa 

lingvistiska begrepp, eftersom de assimilerades av majoritetstalspråkens inramning. Åtbörden är 

mobil, icke-representativ och formlös. Tecken i svenskt teckenspråk står väldigt nära till talordens 

tecken som är formade, fixerade och lexikaliserade. Österberg menar också att åtbörder även kan 

förstås av den som inte kan svenskt teckenspråk, men tecken kan för det mesta inte förstås på 

                                                 
5 Det beror troligen dels på strukturalismens anti-gestikulation och dels på att lingvistiken vill tillmäta 

svenskt teckenspråk, eller andra nationella teckenspråk, ett likvärdigt språkstatus som majoritetstalspråken. 

Brita Bergman sade i sin disputation 1983 att “under en tid använde man ordet åtbördsspråk, men det var 

ett negativt laddat ord. Det förknippat med någon typ av gest-system som inte är jämbördigt ett språk som 

svenskt teckenspråk eller dövas teckenspråk, det säger vi”. P. Nordell, Det rhizomatiska åtbördsspråket - 
för en mindre språkfilosofi, Kandidatuppsats, (Stockholm: Södertörns högskola, 2016), 17. 
6 O. Österberg, Teckenspråket med rikt illustrerad ordbok över det av Sveriges dövstumma använda 
åtbördsspråket (Uppsala: P. Alfr. Persons förlag, 1916), 5 - 11. 
7 Diskussioner om distinktionen mellan åtbörd och tecken har funnits ganska länge nu. Såvitt jag vet har det 

funnits sedan Condillacs tid, 1746 för att vara exakt, E. B. d. Condillac, Essay on the Origin of Human 

Knowledge (Essai sur l’origine des connaissances humaines, 1746), övers. Hans Aarsleff, (New York: 

Cambridge University Press, 2001). Åtbörder har bl.a. benämnts som directional verbs, multidirectional 

verbs, classifiers, classifier predicates, markers, morphemes och polysyntetics. De mest återkommande och 

vanligaste begreppen är flermorfemliga verb, polysyntetiska tecken och klassifikator. Dessa olika termer 

betyder ungefär samma vi använder avbildande verb eller tecken idag. S. K. Liddell, Grammar, Gesture, 

and Meaning in American Sign Language (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 261- 273. 
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samma sätt.8 Lingvistiken tycks ha denna traditionella föreställning att utgå från den ”säkra” 

grunden, dvs. objektet ska vara oföränderligt, immobilt och homogent och sedan kan det byggas 

upp med dessa ”osäkra” variationer som åtbörder. I en tidigare uppsats har jag visat att deras 

främsta problem är att tecken bara är reproducerade av den mobila verkligheten.9 Det är därför vi 

istället ska utgå från det omvända, dvs. från den mobila verkligheten och åtbörder till dessa 

reproducerade eller ”kalkerade” tecken. 

Åtbördsspråket och universalspråket: Åtbördsspråket är ”universellt” och de nationella 

teckenspråken är socio-kulturella och konventionella, dvs. en grupp talar detta språk. Distinktionen 

mellan åtbördsspråket och de nationella teckenspråken har också diskuterats ganska länge. 

Lingvistiken och teckenspråksforskningen anser att international sign (deras betecknade för 

åtbördsspråket) inte har samma eller likvärdig status som de nationella teckenspråken eller 

majoritetstalspråken.10 Det är lite ironiskt, eftersom personer som behärskar svenskt teckenspråk 

väl, exempelvis poeter eller pedagoger, använder mer åtbörder än tecken. Uttrycker de en lägre 

språkstatus? Dessa personer har också lättare för eller en bättre förmåga att uttrycka sig med 

åtbördsspråket eller international sign än de som inte behärskar svenskt teckenspråk lika bra. Det 

är inte ovanligt att teckenspråkspoeter bara uttrycker sig ett rent åtbördsspråk (universalspråket) 

dvs. utan ett enda lexikalt tecken i deras text eller framställning. Min hypotes är att åtbördsspråket 

står närmast det rena språket som existerar, vilket beror på att detta språk står närmare den mobila 

verkligheten än de nationella teckenspråken och talspråken. Det innebär också att åtbörder är 

universellt karaktäriserade och kan användas vid transnationell kommunikation när det inte finns 

ett gemensamt språk. Det innebär att de inte längre behöver använda konventionella tecken, utan 

istället universella åtbörder. Med hjälp av åtbördsspråkets semiotik kan vi belysa detta 

universalspråk, ett rent språk, som alla mänskliga språk kan vara en del av. 

                                                 
8 Österberg, Teckenspråket, 5. 
9 Nordell, Det rhizomatiska åtbördsspråket.  
10 Se U. Zeshan, ”’Making meaning’: Communication between sign language users without a shared 

language.” i Cognitive Linguistics, 02:26, 211-260, (2015), antologin av J. Napier och R. Rosenstock, 

”Introduction: To International Sign or not to International Sign? That is the Question” i International Sign: 
Linguistic, Usage and Status Issues, 1-12, (Washington DC: Gallaudet University Press, 2016), R. Adam, 

”International Signs”, Vol. 2, i The Sage Deaf Studies Encyclopedia, av Genie Gertz och Patrick Boudreault, 

485-487, (Los Angeles: Sage Publication, 2016). L. A. Whynot, Understanding International Sign: A 

Sociolinguistic Study (Washington D.C: Gallaudet University Press, 2016). Och J. Mesch, ”International 

Sign: Linguistic, Usage, and Status Issues ed. by Rachel Rosenstock and Jemina Napier (review)” i Sign 
Language Studies, 303-306, (2017). 
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Lingvistiken eller språkfilosofin har i själva verket aldrig letat efter universalspråket, utan de 

har letat efter ”universalspråket” utifrån majoritetsspråkens premisser. Om vi vill frigöra oss från 

majoritetsspråkens inramning, så måste vi helt enkelt identifiera den först och belysa vilka problem 

eller hinder som håller oss kvar vid lyktstolpen. Jag formulerar nu de sex problemen. 

Språkperception (1): Michel Foucault hävdar i sitt verk Les mots et les chose (The Order of 

Thing) att ”[t]he whole being of language is now one of sound” först i början av 1800-talet av de 

tyska lingvisterna Jacob Grimm och Franz Bopp.11 Den moderna lingvistikens, framför allt 

strukturalisternas, språkdefinitioner är i stort sett fonocentriska, dvs. språket är ljud i grunden. 

Lingvister, särskilt de i början av 1800-talet och framåt, har alltså gett ljudet en priviligierad 

position och standardnorm. De nationella teckenspråken har såvitt jag vet ständigt definierats 

utifrån lingvistikens fonocentriska inramningar i den akademiska världen utifrån bl.a. Ferdinand 

Saussures fonologi och Noam Chomskys syntax. Det är omöjligt att diskutera språk-som-objekt 

som inte är beroende av perception eller medvetande, eftersom man ändå smugglar in i detta fall 

fonocentriska värderingar i språkobjektet. Språket-som-objektet lever i symbios med 

fonocentrismen. Vi måste alltså bemöta den här frågan: Vilken perception eller vilket medvetande 

talar de om? Om vi inte ger ljudet en priviligierad position, så vad skulle vi istället göra för att 

kunna ge en allmän språkdefinition? Problem I: Hur ser språkperceptionen ut om vi vill konstruera 

en allmän språkdefinition eller presentera universalspråket? 

Tankebilder (2): Vi har diskuterat tidigare att språkfilosofer och lingvister tycks ha letat efter 

mönster som är stabila och oföränderliga.  De utgår från den stabila och immobila ”kärnan” och 

kan sedan utveckla olika språkteorier därifrån. Uppbyggnaden sker utifrån en kulturell tankebild. 

Det finns naturligtvis fler tankebilder som står bakom språkforskningens eller språkfilosofins olika 

riktningar. Problem II: Kan vi verkligen undersöka språket i sig själv utan att bli påverkad av en 

eller flera tankebilder? 

Minoritetsspråk (3): Hur kommer det sig att några få utvalda språk blir en modell för alla språk? 

Det här tredje problemet ligger nära till det andra problemet, dvs. det finns en relation mellan socio-

kulturella tankebilder och majoritetsspråken. En lingvist åker till exempel till Papua Nya Guinea 

och forskar på ett av stamspråken där. Kan lingvisten utgå från stamspråkets perspektiv och bygga 

utifrån en ny språkteori som är oberoende av dessa västerländska språkteorier eller 

                                                 
11 M. Foucault, The Order of Things (Les mots et les chose, 1966), övers. Tavistock, (London, New York: 

Routledge, 2005), 311. 
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språkinramningar som finns? Nej, lingvisten är beroende av dessa kulturella tankebilder eller 

etablerade teorier för att kunna få erkännande av majoritetsspråkens forskning. Det är ett svårt 

problem som vi oundvikligt måste få bemöta. Problem III: Kan åtbördsspråkets, eller 

minoritetsspråkens, uttryckbarheter överskrida majoritetsspråkens inramningar och tankebilder? 

I så fall hur? 

Rumslighet (4): Hos de kognitiva lingvisterna, framför allt Leonard Talmy och Scott K. Liddell, 

utgör rumslighet eller spatialitet denna bakgrund i deras tankebild och semiotik. Rörelsen blir 

underordnad rumsligheten. Den här problematiken beror dels på de tre första 

problemformuleringarna och dels på det språkontologiska problemet dvs. rörelse eller/och 

rumslighet. Problem IV: Vilken/vilka kommer först, rumslighet, rörelse eller bådadera? 

Rörelsesemiotik (5): Gester, mimik och teckenspråk som består av åtbörder (rörelsetecken). Om 

man försöker beskriva dessa åtbörder med talspråkens tecken, så har man transformerat från åtbörd 

till tecken utifrån en tolkning. Det innebär också att åtbörder har reducerats till tecken. Problem V: 

Hur är det möjligt att bevara åtbörden semiotiskt så mycket som möjligt? 

Identifikationsproblem (6): Det finns en vanlig problematik hos språkforskningen och -filosofin 

vilken är att identifiera olika tecken taxonomiskt. När man försöker forska och beskriva ett 

minoritetsspråk eller något annat språk, så finns det en tendens att ge en likhet eller analog till 

majoritetsspråken. Det innebär att man inte har forskat på detta språk, utan har projicerat 

minoritetsspråket utifrån de större språkens premisser. Problem VI: Är det möjligt att kategorisera 

eller identifiera åtbörder utan att använda likheter och analogier? 

Hur ska dessa problem angripas? Jag ska använda Deleuzes immanensfilosofi och semiotik 

först och främst från de två filmböckerna, Cinema 1 och 2 för att angripa dessa problem. Deleuzes 

filmprojekt är intressant av flera olika orsaker. Det var ett stort projekt, han har ägnat sig åt 250 

föreläsningstimmar till filmprojektet mellan 1981 - 1985 och skrivit de två böckerna.12 Deleuzes 

idé var att filmerna skulle bli referensmaterial, eller ren semiotik, till hans filosofiska system, 

immanensplanet, vilket han gjorde några år senare tillsammans med Felix Guattari, Quést-ce que 

la philosophie? (What is Philosophy?).13 Han menar att stora författare, tänkare, konstnärer och 

filmregissörer har denna förmåga att tänka rörelse-bilder och tid-bilder utöver språket de använder, 

                                                 
12 F. Dosse, Gilles Deleuze & Felix Guattari: Intersecting lives (Gilles Deleuze et Felix Guattari: 
Biographie croisée, 2009), övers. Deborah Glassman, (New York: Columbia University Press, 2010), 409. 
13 G. Deleuze och F. Guattari, What is Philosophy? (Quést-ce que la philosophie?, 1991), övers. Hugh 

Tomlinson och Graham Burchell III, (New York: Columbia University Press, 1994). 
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det vill säga att tänkandet står närmast till världen eller verkligheten. Han menar att rörelse i tankar 

som percepter och affekter inte kan reduceras till språk utan att förlora kvalitet. Det finns alltså 

rikedomar hos vårt tänkande och vår perception. En av hans centrala idéer i filmprojektet är att 

skapa ett semiotiskt system för rörelse-bilder och tid-bilder. Han säger i en av sina föreläsningar ”I 

came to write about cinema because I’d been struggling for a long time with a problem of signs. 

Linguistics seemed unsuited to addressing it.”14 Varför är lingvistiken inte lämpad nog att ta itu 

detta? Det beror främst på att tecken är reproducerade från rörelse-bilder och tid-bilder. Det 

omvända hållet, från tecken till rörelse-bilder och tid-bilder, innebär att de reproduceras två gånger. 

Han har faktiskt utvecklat detta rena semiotiska system dels från hans tidigare idéer i Mille 

Plateaux (Tusen platåer), dels utifrån Henri Bergsons filosofi i Matière et Mémoire (Materia och 

minne) och L’évolution créatrice (Den skapande utvecklingen).15 Bergson menar att det alltid är 

en sluten cirkel mellan perception, tänkande (eller med Bergsons term ’kunskapsapparat’) och 

uttryckbarhet, därefter kan vi kalla den för immanensplanet. Charles Sanders Peirces semiotik är 

också ett betydelsefullt bidrag till Deleuzes filosofi och framförallt semiotik. Deleuze organiserar 

olika delar i de båda filmböckerna utifrån Peirces semiotiska struktur med några modifikationer. 

Deleuze vidareutvecklar också sin semiotik utifrån Peirces. I den här uppsatsen försöker jag 

tillämpa Deleuzes rena semiotik till det mobila universalspråket. 

 

                                                       

 

Jag vill specificera och klargöra Deleuzes strategi eller metodik då han använder film till sin 

filosofi. 

                                                 
14 Ibid., 412. 
15 G. Deleuze och F. Guattari, Tusen platåer (Mille Plateaux, 1981), övers. Gunnar Holmbäck, (Bookwell: 

TankeKraft, 2015). H. Bergson, Materia och minne (Matière et Mémoire, 1896), övers. Algot Ruhe, 

(Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1912) och Den skapande utvecklingen (L'évolution créatrice, 1907), 
övers. Algot Ruhe, (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1911). 

uttryckbarhet

perceptiontänkande
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Intervall-2 som referensmaterial (1): Först ska vi definiera begreppet intervall som Bergson och 

Deleuze konstant refererar till. Intervallet är mellan två ytterpunkter, den ena är levandevarelsens, 

eller den mänskliga kroppens, receptiva platta och den andra är något objekt som rör sig. Det är 

också viktigt att vi separerar intervall-1 och intervall-2, det förra är personens subjektiva perception 

och det senare är en annans inramning, t.ex. filmens vita duk. Vi kan definiera så här: en perception 

(intervall-1) av en annans inramning (intervall-2). Edmund Husserls fenomenologi grundar sig t.ex. 

på intervall-1. Bergson och Deleuze ”hoppar” över intervall-1 och hoppar istället in intervall-2. 

Huvudpoängen med intervall-2 är att det inte bara handlar om perception, utan vi kan även 

återkoppla och referera materiellt eller empiriskt t.ex. percepter och affekter. Detsamma kan vi inte 

göra med intervall-1. En annan distinktion är mellan den naturliga perceptionen och den 

sensomotoriska perceptionen. Den förra är medvetandets mentala föreställningar och den senare är 

intervall-2:s ”kameraöga” som tar emot allt. Deleuzes och Bergsons idé är att härleda från intervall-

2, eftersom en del percepter och affekter modifieras eller försvinner när de kommer fram till den 

naturliga perceptionen. Det är just den geniala lösningen som Deleuze använder i sitt filmprojekt 

när han dokumenterar och kategoriserar olika rörelse-bilder (percepter och affekter) hos den 

sensomotoriska eller rena perceptionen som referensmaterial innan vissa delar av dem försvinner 

eller förändras kvalitativt. Med andra ord, filmen är troligtvis det effektivaste uttryck- eller 

semiotikmaterialet som kan dokumenteras materiellt. Det är därför Deleuze kallar 

referensmaterialet för den rena semiotiken. 

Intervall-2 som en språkontologisk fråga: Semiotikmaterialet är inte bara det effektivaste 

referensmaterialet, utan det speglar även hela filosofin som Deleuze senare jobbar med Quést-ce 

que la philosophie?16 Deleuze utnyttjar intervall-2 och härleder den hela ontologin därifrån. Jag 

tänker dra nyttan av intervall-2 i den här uppsatsen och då framförallt den språkontologiska 

filosofin. Deleuze, och även Bergson, menar att vår naturliga perception redan är modifierad på 

grund av en assimilering mellan den rena perceptionen och den förflutna erinringen. De härleder 

istället från den rena perceptionen som är den mest förlitliga källan som vi har materiellt. Bergson 

har formulerat koncist: 

Detta är konstgreppet med kinematografen. Och samma konstgrepp går igen hos vår kunskap. 

Istället för att fästa oss vid tingens inre vardande [intervall-1] ställa vi oss utanför dem för att med 

konst återställa deras vardande [intervall-2]. Vi ta liksom ögonblicksvyer av den verklighet som 

                                                 
16 Deleuze och Guattari, What is Philosophy? 
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glider förbi, och då dessa vyer äro karaktäristiska för denna verklighet, behöva vi blott uppdraga 

dem långs ett abstrakt, likformigt, osynligt vardande, dolt i djupet av vår kunskapsapparat, för att 

efterbilda det karaktäristiska hos detta vardande själv. Vår varseblivning, vårt intellektuella 

begripande, vårt språk gå i stort sett tillväga på detta sätt. Vare sig det gäller att tänka vardandet, 

eller att uttrycka det, eller till och med att förnimma det, så göra vi knappt annat än sätta igång ett 

slags inre kinematograf. Man skulle alltså kunna sammanfatta allt det föregående i dessa ord: 

mekanismen i den kunskap vi begagna oss av är till sin natur kinematografisk.17 

Ett av Deleuzes och Bergsons syfte med intervall-2 är att demaskera det som annars förblir dolt i 

den naturliga perceptionen, det mänskliga tänkandet och inte minst språket. Deleuze har 

demaskerat och identifierat olika semiotiska percepter och affekter som finns i filmens intervall-2 

och härlett därifrån och inte minst avslöjat hur tänkandet och språket delvis fungerar.  

Deleuzes idé är också att tillämpa den rena semiotiken (filmen) till övriga uttryckbarheter, t.ex. 

koreografi, gester, målning o.s.v., eftersom genom någon form av uttryckbarhet oundvikligen sker 

det intervall-2. En poet t.ex. har denna inramning (intervall-2) som poeten vill förmedla men via 

texten eller talspråket har vi svårare att se intervall-2. Det är därför Deleuze har valt filmen, som 

verkar tänkande utanför kroppen för att kunna demaskera textens intervall-2 och poetens tänkande. 

Om vi jämför mellan åtbördsspråket och talspråken, den förra är intervall-2 tydligare än den senare. 

Uppsatsens disposition: Jag tänker i den här uppsatsen kunna upprätthålla och vidareutveckla 

immanensplanets slutna cirkel, perception, tänkande och uttryckbarhet. Det andra kapitlet 

innehåller en diskussion om perception och framförallt den naturliga perceptionen och 

åtbördsspråket. I det tredje kapitlet vidareutvecklas tänkande och dess relation till språket. Hur kan 

vi se detta samspel mellan åtbördsspråket och tänkandet? Även samspelet mellan universalspråket 

och det mänskliga tänkandet undersöks. I det fjärde kapitlet jämförs filmens och åtbördsspråkets 

intervall-2 och uttryckbarhet. Till sist framställs universalspråket som en semiotisk modell för alla 

språk. 

 

                                                 
17 Bergson, Den skapande utvecklingen, 281.  
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II. Perception 

PROPOSITION I: Sensomotorisk perception föregår naturlig perception (jfr. fenomenologins ”till 

sakerna själva”) 

PROBLEM I: Hur ser språkperceptionen ut om vi vill konstruera en allmän språkdefinition eller presentera 

universalspråket? 

I det första avsnittet diskuteras Deleuzes perceptionslära, immanensplanet, vilket deras 

sensomotoriska perception bör föregå den naturliga perceptionen som fenomenologerna eller de 

kognitiva lingvisterna föredrar. Den naturliga perceptionen reproduceras dels från den 

sensomotoriska perceptionen, dels från egen erinring. I det andra avsnittet fördjupas Deleuzes 

rörelse-bilder. I det tredje och sista avsnittet framläggs att universalspråket är sensomotoriskt, 

eftersom det länge har varit problematiskt för t.ex. lingvister att definiera språkperceptionen som 

fonocentrisk.  

1. Sensomotorisk perception  

De tidigare diskussionerna om språk, då syftar jag på den moderna lingvistiken fr.o.m. i början av 

1800-talet och framåt bl.a. Jacob Grimm, Franz Bopp, Ferdinand Saussure, Charles F. Hockett och 

Noam Chomsky, har länge handlat om att studera språk som objekt. Det finns olika riktningar bl.a. 

fonologi, syntax och datorlingvistik, men den gemensamma nämnaren är att de har skapat eller 

godtagit den privilegierade positionen eller denna tankebild, språk-som-objektet. Den första 

generationens kognitionsvetenskap tycks ha denna övertygelse att det finns någon slags 

”kroppslösa figurer” i medvetandet (disemboded mind).18 Vi kan kanske se att det finns en viss 

påverkan från språk-som-objektet, som den privilegierade positionen, till förklaringar kring 

medvetandet. Nästa fråga får bli, hur ser en övergång från den mänskliga perceptionen till 

medvetande eller språk ut? Den kognitiva lingvistiken (därefter experientialisterna) och den andra 

generationens kognitionsvetenskap har rett ut detta genom att sudda bort den dualistiska relationen 

mellan subjekt och objekt. De konstruerar istället en språkteori genom att sy ihop medvetande och 

språk. Experientialisterna har också skapat en ny semantisk plattform som anpassar sig efter denna 

                                                 
18 J. Zlatev, ”Phenomenology and Cognitive Linguistics” i Handbook on Phenomenology and Cognitive 
Science, av Shaun Gallagher och Dan Schmicking, (Dordrecht: Springer, 2010), 11-13. 
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icke-dualistiska språkteori. Den semantiska idén bygger på perception, medvetande och 

språkuttryck. Till skillnad från den första generationens kognitionsvetenskap förkastar de idén 

kroppslösa figurer i medvetande (disembodied mind). Experientialisterna menar att 

förkroppsligade figurer finns naturligt hos den mänskliga perceptionen och det mänskliga 

medvetandet. Det finns några relevanta fördelar i deras spatiala semantiska teori, eftersom en hel 

del semantiska signaler i både talspråken och teckenspråken bygger på lokalisationer och rörelser 

i rumslighet. I både talspråken och teckenspråken uttrycks nästan alltid olika rörelser i rumslighet, 

genom t.ex. olika metaforer, det pronominella systemet, och övriga grammatiska ”hjälpmedel”.  

Dessa semantiska rörelse- och rumslighetssignaler kan inte förklaras lika bra utifrån de tidigare 

teorierna, bl.a. den första generationens kognitionsvetenskap och Chomsky. Det är genom 

perceptionen får vi ut en mer utvidgad bild och inte minst en bättre förståelse hur ett språk fungerar. 

Nu ska vi titta närmare på George Lakoffs och Mark Johnsons verk Philosophy in The Flesh 

(1999) som är en bra introduktion till experientialisternas filosofi.19 De två författarna betraktas 

ofta som den kognitiva lingvistikens grundare tillsammans med Leonard Talmy, Gilles Fauconnier 

och Ronald Langacker.20 Experientialisternas språkteori bygger på denna förbindelse mellan 

medvetande och språk och genom förkroppsligade figurer i medvetande står de nära till Edmund 

Husserls och Maurice Merleau-Pontys fenomenologi. Det finns några beröringspunkter mellan 

experientialisterna (Lakoff och Johnson) och fenomenologerna. 

Husserls definition av denna förbindelse mellan medvetande och dessa bilder är att allt 

medvetande är medvetande om någonting. Lakoff och Johnson är på ett liknande spår  “[i]t [i.e. 

phenomenological embodiment] consists of everything we can be aware of.”21 Deras teori om 

förkroppsligade figurer i medvetande och perception kommer från Merleau-Ponty. De dedicerar 

indirekt till Merleau-Ponty i sin boktitel Philosophy in the Flesh och indikerar: 

Finally, we want to honor the two greatest philosophers of the embodied mind. Any book with the 

words "philosophy" and "flesh" in the title must express its obvious debt to Maurice Merleau-

Ponty. He used the word "flesh" for our primordial embodied experience and sought to focus the 

attention of philosophy on what he called "the flesh of the world," the world as we feel it by living 

                                                 
19 Jag vill också påpeka att det inte existerar någon ”officiell” teori hos experientialisterna. 
20 Ibid., 1. 
21 G. Lakoff, och M. Johnson, Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challange to Western 

Thought (New York: Basic Books, 1999), 103. Citerad i Zlatev, ”Phenomenology and Cognitive 

Linguistics”, 1. 
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in it. John Dewey, no less than Merleau-Ponty, saw that our bodily experience is the primal basis 

for everything we can mean, think, know, and communicate. He understood the full richness, 

complexity, and philosophical importance of bodily experience. For their day, Dewey and 

Merleau-Ponty were models of what we will refer to as "empirically responsible philosophers." 

They drew upon the best available empirical psychology, physiology, and neuroscience to shape 

their philosophical thinking.22 

Lakoff och Johnson utgår också från fenomenologins perceptionsteori dvs. denna subjektiva 

perception, hädanefter kan vi kalla det den naturliga perceptionen, som den fundamentala 

positionen som de sedan bygger ut en hel språkteori ifrån. Det kan också sägas att de är extra 

omsorgsfulla gentemot den naturliga perceptionen, eftersom den är det enda analysmaterial som 

de har samt de inte vill ge utrymme för fria spekulationer om det kroppslösa medvetandet.  

Deleuze skulle godta Lakoffs och Johnsons ståndpunkt att språket inte kan åtskiljas från 

medvetandet och inte heller från perceptionen. Utöver detta bör vi tydliggöra distinktionen mellan 

experientialisternas och Deleuzes perceptionsteori. Deleuze är trogen Bergsons filosofi och 

hänvisar till Bergsons definition som är mer tajt: medvetande är någonting till skillnaden från 

Husserls eller experientialisternas om någonting. Deleuze säger, precis som Bergson, att hjärnan, 

eller rättare sagt kroppens yta, precis som en amöbas, tar emot i princip allt vad den percipierar i 

det första stadiet hos den sensomotoriska perceptionen. Definitionen, Medvetande är någonting, 

tyder på att vi också öppnar upp för olika sensomotoriska signaler att strömma in i kroppens yta 

och medvetandet. Det är oavsett om det handlar om amöbans, bakteriens eller människans 

perception tar de emot rörelse, bild, ljus och materia. Det kan vara en växt som percipierar solljuset 

eller en amöba som percipierar andras livsformers rörelse. Vi vet alltså inte säkert hur det fungerar, 

men de fyra momenten är absoluta nödvändiga i den sensomotoriska perceptionen. Det bör inte 

tolkas som en fotografisk bild som tar emot allt, utan att den sensomotoriska perceptionen ser helt 

annat ut än vi är vana vid och fungerar som en svart låda och tar emot rörelse-bilder hela tiden. 

Den svarta lådan kallar Deleuze och Bergson för obestämdheten (indétermination), men vi har en 

hel del ledtrådar som ger oss en approximativ bild på hur den sensomotoriska perceptionen 

fungerar. Bergson säger i sitt verk Materia och minne [1896]: 

                                                 
22 Ibid., 13-14. 
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Låt oss alltså utgå från denna obestämdhet (indétermination) såsom den verkliga principen. Låt 

oss, sedan denna obestämdhet väl blivit satt, se till, om man icke skulle kunna därav härleda 

möjligheten, ja nödvändigheten av medveten perception.23 

Bergson utvecklar och förtydligar: ”[j]ag menar följaktligen, att den medvetna perceptionen måste 

uppstå och att det dessutom är möjligt att förstå hur denna perception kommer till stånd.”24 

Deleuze, och förmodligen Bergson också, påpekar att de fyra momenten inte har något centrum 

eller inte har någon grund att stå på utan de är obestämt a-centraliserade. Deleuze, precis som 

Bergson, vill till varje pris att hålla dem öppna istället för att skapa murar kring olika begrepp. De 

fyra momenten är de fyra viktiga ledtrådarna och finns alltid där. Ett konkret exempel; en blind 

person percipierar också ljus, hen percipierar rörelse och bild också t.ex. taktilt.  

We find ourselves in fact faced with the exposition of a world where IMAGE = MOVEMENT. 

Let us call the set of what appears ’Image’. We cannot even say that one image acts on another or 

reacts to another. There is no moving body [mobile] which is distinct from executed movement. 

There is nothing moved which is distinct from the received movement. Every thing, that is to say 

every image, is indistinguishable from its actions and reactions: this is universal variation.25  

Det finns alltså ingen skillnad mellan ljus, rörelse, bild eller materia. Rörelse = bild, rörelse-bild är 

också föremål eller materia, och i sin tur lika med ljus. I det första stadiet hos den sensomotoriska 

perceptionen kan vi sammanfatta kort t ex ”materia” är suddig, omedelbar och komplett, samt att 

det inte finns något centrum. Och till sist vet vi att medvetandet alltid är någonting. Deleuze håller 

den sensomotoriska perceptionen hos det första stadiet öppet som en universell variation. Det kan 

kanske uppfattas som om Deleuze förespråkar dualism, men så är inte fallet. För det första säger 

han att den sensomotoriska perceptionen hos det första stadiet har ett annat referenssystem så fort 

vi percipierar någonting (jfr. Husserl medvetande om någonting). Men vi bör inte heller förväxla 

fenomenologins eller experientialisternas perception med den sensomotoriska perceptionen hos det 

andra stadiet. Deleuze och Bergson försöker fortfarande hålla det andra stadiet öppet. Perceptionen 

i det andra stadiet är fortfarande sensomotoriskt men med ett annat referenssystem. Det sker en 

distinktion mellan föremålet (det första stadiet av den sensomotoriska perceptionen) och 

perceptionen av föremålet (det andra stadiet) är ett och samma föremål, en och samma bild, men 

                                                 
23 Bergson, Minne och materia, 15. 
24 Ibid., 15. 
25 Deleuze, Cinema 1, 65. 
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de har två åtskiljande referenssystem.  Men nu måste vi vara extra försiktiga med att undvika att 

göra ett och samma misstag som fenomenologerna gör. Vi ska fortfarande inte utgå från den 

naturliga perceptionen, utan istället ska vi se att det andra stadiet ligger någonstans emellan det 

första stadiet och den naturliga perceptionen. Perceptionen av föremålet (det andra stadiet) är att 

man percipierar föremålet och på köpet förlorar man detaljer i bakgrunden eller rättare sagt vad 

som händer runt föremålet i bakgrunden. Det är därför som föremålet i det första stadiet är komplett 

men suddigt, perceptionen av föremålet i det andra stadiet är mindre suddigt men inte längre 

komplett. Det finns en ytterligare skillnad på ”föremålet” mellan det första och det andra stadiet 

som Deleuze anger är objektivt respektive perceptionen av föremålet är subjektivt dvs. man själv 

har valt att göra inramningen på ett särskilt område. Det betyder inte att vi inte begriper oss på 

föremålet i det första stadiet, utan vi fattar alltid föremålet, dvs. tar emot den universella variationen 

av de fyra momenten. Deleuze framlägger ”[t]hings and perceptions of things are prehensions, but 

things are total objective prehensions and perceptions of things are incomplete and prejudiced, 

partial, subjective prehensions.”26 Det är växlingen från föremålet till perceptionen av föremål som 

är avgörande, att vi percipierar föremålet, ”minus that which does not interest us as a function of 

our needs.”27 Deleuze förklarar närmare sin definition av den subjektiva inramningen som ”the 

lines and points that we retain from the thing of our receptive facet, and the actions that we select 

as a function of the delayed reactions of which we are capable.”28   

Hur ser förhållandet ut mellan den sensomotoriska perceptionen hos det andra stadiet och den 

naturliga (och medvetna) perceptionen som experientialisterna talar för? För det första skulle jag 

säga att Deleuze inte skulle kalla den naturliga perceptionen för perception överhuvudtaget, 

eftersom den alltid är en synk mellan den rena perceptionen och medvetandet, minnet eller 

erinringen. I klargörande eller pedagogiskt syfte kan jag kanske tillägga att det också finns ett tredje 

stadie. De två första stadierna är sensomotoriska och det tredje sista stadiet (den naturliga 

perceptionen) är icke-sensomotoriskt. Det finns alltså vissa delar av semiotisk information som går 

förlorade i det tredje stadiet, den naturliga perceptionen. Lakoff och Johnson skulle säga att den 

naturliga perceptionen och det förkroppsligade medvetandet är de enda tillgångarna som vi har. 

Men det är både sant och osant. Deleuzes idé bygger på att sammanslå den första personens 

                                                 
26 Ibid., 71. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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perspektiv (fenomenologiskt eller subjektivt) med den tredje personens perspektiv 

(naturvetenskapligt eller objektivt). För det skulle en amöba inte kunna percipiera någonting alls 

och inte heller en växt skulle kunna percipiera solljuset. Det ska inte finnas någon mur mellan det 

andra och det tredje stadiet. Och det känner experientialisterna också till att det skulle finnas ”någon 

perception som vi inte kan identifiera oss med medvetet”. Vilken problematik gör att de har lagt 

den naturliga perceptionen som en priviligierad position och utgår från den? Deleuze skulle säga 

att det är ett vanligt fenomen hos det västerländska tankesättet. Vi kan se den tydliga kopplingen 

mellan hans föregångna verk Tusen platåer och hans a-centraliserade analys hos Bergsons filosofi. 

Av Deleuze framgår det att det finns en viktig fördel att hoppa mellan de två referenssystemen 

(mellan den första personens och den tredje personens perspektiv): 

… perhaps has a great advantage: just because it lacks a centre of anchorage and of horizon, the 

sections which it makes would not prevent it from going back up the path that natural perception 

comes down. Instead of going from the acentred state of things to centred perception, it could go 

back up towards the acentred state of things, and get closer to it.29   

2. Rörelse-bilder 

PROPOSITION II: Universalspråket går direkt till mottagarens hjärna ofiltrerat. 

En viktig idé hos Deleuzes filosofi är att det finns rörelsetankar eller rörelse-bilder (l’image-

mouvement) innan de skulle bli stabilisering eller homogenisering i det tredje stadiet. Deleuze 

menar inte att rörelse-bilder är obegripliga, utan de har en annan typ av begriplighet som vi kan 

lika gärna kan kalla för prekonceptualism. Rörelse-bilderna finns alltså i det första och andra 

stadiet, men vi kommer bara referera till det andra stadiets referensmaterial som kinema-to-graf. 

Prekonceptualismen och rörelse-bilden innehåller mer information än begrepp som finns i det 

tredje stadiet. Rörelse-bilden är svårare att identifiera semiotiskt, eftersom den är heterogen och 

kartografisk.  Prekonceptualismen och rörelse-bilden är ett percipierat tillstånd, dvs. den kommer 

direkt från de fyra momenten. Deleuze och Guattari säger i Quést-ce que la philosophie? ”If 

philosophy begins with the creation of concepts, then the plane of immanence must be regarded as 

prephilosophical.”30 Deras ”offentliga” filosofi brukar kallas för immanensplanet. De ägnar sig 

                                                 
29 Ibid., 65.  
30 Deleuze och Guattari, What is Philosophy?, 40. 



 

 15 

istället åt att analysera rörelse-bilder, tid-bilder, minne-bilder och tankebilder, som sedan skapar 

olika filosofiska begrepp. Det är därför som rörelse-bilder, eller information hos den 

sensomotoriska perceptionen, förändras kvalitativt när de kommer fram till den naturliga 

perceptionens tillstånd i det tredje stadiet. Deleuze följer Bergsons väg att en filosof bör vara lika 

noggrann som en skräddare, det vill säga att det inte ska finnas en lucka mellan perception, tankar 

och dessa förklaringar.31 Deleuze påstår i konklusionen i Cinema 2 “[T]hat cinema […] was the 

system of pre-linguistic images and signs.”32 Deleuze konstruerar ett nytt semiotiskt system i 

Cinema 2 i första hand utifrån rörelse-bilder. På detta vis har Deleuze gått runt språkproblematiken 

som experientialisterna har. Så fort vi försöker beskriva någonting måste vi ändå beskriva med det 

språk vi använder. Det finns en risk att vi går till det tredje stadiet, den naturliga perceptionen, och 

blir påverkade av språket och minnet. Frågan är hur det är möjligt att diskutera om pre-lingvistik 

när vi inte har ord eller tecken för det. Talspråken delas vanligtvis in i tre stora och öppna ordklasser 

som kropp (substantiv), handlingar (verb) och kvalitet (adjektiv). Om vi framställer någonting 

språkligt, så bryter vi också perceptionens ursprungliga rörelse-bilder och reducerar till de 

reproduktiva och kodifierade orden. Dessa ord är också beroende av det förflutna, precis som den 

naturliga perceptionen. Deleuze klargör detta genom att orden kommer från rörelse-bilder: 

But actions, in precisely this sense, have already replaced movement with the idea of a provisional 

place towards which it is directed or that of a result that it secures. Quality has replaced movement 

with the idea of a state which persists whilst waiting for another to replace it. Body has replaced 

movement with the idea of a subject which would carry it out or of an object which sutmit to it, 

of a vehicle which would carry it.33   

Vi har också en tendens att betrakta verb som ett kompletterade ord till det stillastående substantivet 

och på köpet tänker vi också att substantivet står stilla som en ursprunglig form. Jag upprepar 

frågan: Är det stillastående substantivet en ursprunglig form? Nej, det är bara en kod för att beskriva 

vad jag ser. Åtbörder till skillnad från tecken har inte denna nedbrytande uppdelning av språken 

utan åtbörder är rörelsetecken och kan på detta sätt inte delas upp. En åtbörd kan t.ex. innehålla de 

                                                 
31 P. Marrati, Gilles Deleuze: Cinema and Philosophy (Gilles Deleuze: Cinema et Philosophie, 2003), övers. 

Alisa Hartz, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2008), 7. 
32 Vi bör inte förväxla det här begreppet med lingvistikens ”prelingvistik” som betecknar det förspråkliga 

stadiet hos ett spädbarn som ännu inte har lärt sig att uttrycka sig språkligt. Deleuze menar i detta 

sammanhang att prelingvistik fortfarande är heterogen, odelbar och modulerade och sedan blir det lingvistik, 

dvs. homogen, delbar och form. Deleuze, Cinema 2, 269. 
33 Deleuze, Cinema 1, 67. 
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tre ordklasserna samtidigt. Jag vill också tillägga att det inte bara handlar om de tre ordklasserna, 

utan även övriga ordklasser som bl.a. preposition och pronomen som kan bakas in i t.ex. en enda 

åtbörd. Det är därför som vi inte bör definiera åtbörd som verb, vilket lingvister ofta om inte alltid 

gör bl.a. Scott K. Liddell kategoriserar den som avbildade verb (depicting verb). Jag kan ge ett 

exempel, ”jag sätter glaset på bordet” uttrycks med en enda åtbörd. Jag kan inte säga om det är 

verb, substantiv, adjektiv eller preposition eftersom de alla fyra finns med i denna åtbörd. Det är 

därför åtbörder och hela åtbördsspråkssystemet bör definieras i det andra stadiet dvs. den 

sensomotoriska perceptionen. Jag kommer i nästa kapitel ”Tänkande”, att redogöra för detaljer hur 

rörelse grundar sig. Där kommer jag också diskutera åtbörder utifrån Deleuze semiotik. I det fjärde 

kapitlet ”Uttryckbarhet” behandlas den språkliga aspekten. 

Rörelse och rumslighet: Nu fördjupar vi oss i Bergsons rörelseontologi, eftersom den förklarar 

djupare hur vår perception, vårt språk och inte minst vårt tänkande fungerar. Deleuze framlägger 

Bergsons tre teser i det första kapitlet i Cinema 1. 

Bergsons första definition i hans första tes är att vi bör separera rörelse från rumslighet på grund 

av att de har helt olika funktioner, egenskaper och kvaliteter. Rumsligheten innebär också 

utsträckning eller längd. (1a) ”Space is divisible, indeed infintely divisible, whilist movement is 

indivisible, or cannot be divided without changing qualitatively each time it is divided.” (1b) 

”Space covered is past, movement is present.” (1c) ”The spaces covered all belong to a single, 

identical, homogeneous space, while the movements are heterogeneous, irreducible among 

themselves.”34 

Rumslighet/utsträckning kan vi dela hur mycket vi vill. Vi kan också rekonstruera en sträcka 

eller rumslighet med exakt samma kvalitet. En sträcka på två meter kan vi dela med två, dvs. 2x1 

meter. Vi kan inte göra detsamma med rörelse. 

När jag flyttar min högra hand från punkt a till punkt b kan jag inte dela denna rörelse på samma 

sätt som en sträcka, eftersom det inte är en sträcka utan en rörelse. Bergson refererar till Zenons 

två berömda paradoxer, (1) Akilles och sköldpaddan och (2) pilen. Akilles kommer aldrig ikapp 

den långsamma sköldpaddan, men i verkligheten kommer han ikapp sköldpaddan väldigt enkelt. 

Det gäller detsamma med pilen, att vi ser att någon skjuter pilen från punkt a till måltavlans punkt 

b. Om vi tar oändligt antal stillastående bilder, så vi ser fortfarande alla pilar (bilder) står stilla. Hur 

kommer det sig att pilen har förflyttat sig från punkt a till punkt b? Bergson säger att förklaringen 

                                                 
34 Ibid., 1. 
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till de två paradoxerna ligger i att vi har denna falska föreställning av rörelse. Vi tror att rörelse kan 

mätas utifrån en motsvarande sträcka. I själva verket har vi mätt sträckan men inte rörelsen. Det 

finns en tendens hos den västerländska traditionen som exempelvis naturvetenskapen som Bergson 

kritiserar skarpt, att hävda att en rörelse alltid har tidslighet och sträcka med sig 𝑠 = 𝑣𝑡 och 

rörelsen har i själva verket blivit hastighet som är ett förhållande till rumslighet (sträcka) och tid. 

Men de förklarar aldrig vad rörelsen egentligen är. Bergsons lösning är att acceptera rörelsens 

egenskap som odelbar eller är delbar men på köpet förlorar man kvalité. Sträckan eller rumslighet 

kan vi dela hur många gånger som helst och kan också plocka isär och plocka ihop exakt samma 

som innan. Det finns annat som inte kan delas, t.ex. temperatur, eftersom den är en rörelse av 

exempelvis molekyler och atomer som rör sig snabbare när det blir varmare. Deleuze säger att 

”[w]e would have to say: cinema as metaphysics.”35 Det är en och samma illusion som 

experientialisterna gör är att beskriva den spatiala semantiken, de beskriver ett substantiv som en 

figur (trajektor) som rör sig i en bakgrund (landmärke).36 De beskriver språket bara utifrån sträckan 

eller rumsligheten men inte rörelsen. Den autentiska rörelsen försvinner mellan det andra och tredje 

stadiet. 

Nu kan vi återgå till den andra definitionen (1b) ”Space covered is past, movement is present.” 

Redan vid den sensomotoriska perceptionen tar vi emot rörelse-bilder som Bergson formulerar 

”genomtränger hjärnsubstansen efter att dock först ha gjort ett uppehåll där, varpå den slår ut i en 

frivillig handling [rörelse].”37 Han menar att vår hjärna tar emot och filtrerar dessa retningar från 

”en punkt vilken som helst i rummet, fortplantar sig längs nerverna och når fram till centra.”38 Vår 

sensomotoriska perception av rörelse-bilder kan bara percipieras i nutid och inte kan förklaras i 

efterhand med en och samma kvalitet utifrån den naturliga perceptionen, minnet eller erinringen. 

Det är därför Deleuze använder kinema-to-grafi som metod för att kunna fånga detta nutida 

                                                 
35 I ljudupptagningen från en av hans föreläsningar om Cinema, Gilles Deleuze, Paris-VIII course 

(December 1, 1981), French National Library archives 48 i Dosse, Gilles Deleuze & Felix Guattari, 406. 
36 Liddell skriver: ”In cognitive grammar, the trajector is ’the (primary) figure within a profiled relation’ 

(Langacker 1991:555). In an active, transitive verb the trajector is typically the conceptual entity in the 

verb’s semantic pole seen as carrying out the activity of the verb. The trajector of the verb INFORM is the 

abstract entity providing the information and is labeled tr. The circle on the bottom represents the other 

entity in this relationship, called the landmark and labeled lm.” Liddell, Grammar, Gesture and Meaning in 
American Sign Language, 99 - 100. 
37 Bergson, Minne och materia, 24. 
38 Ibid., 23. 
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ögonblick innan de förloras i dåtiden eller i rumsligheten. Här kan vi också se en parallell mellan 

tidslighet och språkuttryckbarheter, rörelseuttryckbarheter är alltid nutid. 

Nu har vi kommit fram den första tesen och kan nu påvisa närmare hur det skulle bevisas att 

språket går direkt till hjärna ofiltrerat via den sensomotoriska perceptionen. Bergson kategoriserar 

tre olika sensomotoriska variationer i den rena perceptionen eller rörelse-bilden, med Deleuzes 

termer, perception-bild, affektion-bild och handling-bild i det andra stadiet. Deleuze genomför 

dessa begrepp i stort sett i hela verket, Cinema 1.  Deleuze har tagit med de viktigaste delarna från 

Bergsons Materia och minne och omformulerar dessa olika begrepp till sina egna. Det är dels för 

att förtydliga och klargöra dessa begrepp i ett pedagogiskt syfte, dels för att de skulle anpassas till 

Deleuzes semiotik och filmteori, t.ex. Deleuzes distinktion mellan den sensomotoriska perception-

bilden (den rena perceptionen) och perception-bilden som ett ting (la chose) som används till den 

konstruerade semiotiken. Vi kan kanske säga grovt att Deleuze gör en tillgängligare och inte minst 

en mer lämpad version av Bergsons filosofi gentemot fenomenologin som dominerar efter det 

andra världskriget i Frankrike och även i hela Europa. Deleuze säger om sitt eget bidrag i Cinema 

1-2 att ”[m]y contribution is an attempt to repair Bergson’s harsh treatment at the hands of the 

phenomenologists.”39 Deleuze, och även Bergson, menar att alla livsformer, även till och med 

mindre livsformer som amöbor, har alla de tre percipierade variationerna och hävdar t.ex. att ”[a]n 

atom, for example, perceives infinitely more that we do.”40  Deleuze gör ingen skillnad mellan en 

atom i människan och den hela människan, eftersom de båda livsformerna percipierar. Vi kan inte 

heller dela de två delarna. Idén är ju att en livsform alltid percipierar någonting. En livsform kan 

t.ex. reagera på någonting och förflytta sig, alltså poängen är att den percipierar någonting. Idén 

med deras grundfilosofi, immanensplanet, är att man är inne i den absoluta grunden, före 

begreppskapande, före det kantianska rummet, ja, före allt. Deleuze refererar till Bergsons 

immanensplan: 

Bergson constantly says that we cannot understand anything unless we are first given the set of 

images. It is only on this plane that a simple interval of movements can be produced. And the brain 

                                                 
39 Citerad i Dosse Gilles Deleuze & Felix Guattari, 407. Den kommer ursprungligen från ljudfilen en av 

hans föreläsningar om Cinema. Paris-VIII course (January 5, 1982), French National Library sound 

archives. 
40 Deleuze, Cinema 1, 70. Den här atomidén har Deleuze adopterat från Leibnizs monadistiska tänkande 

som Deleuze skrev några år efter filmböckerna, Le Pli: Leibniz et le baroque, 1988 (Vecket: Leibniz och 

barocken), övers. Sven-Olov Wallenstein, (Stockholm: Glänta Produktion, 2004). 
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is nothing but this – an interval, a gap between an action and a reaction. […] Even at the level of 

the most elementary living beings one would have to imagine micro-intervals.41 

Tidigare har rörelse och affektion som råmaterial beskrivits och det har framgått att dessa delar 

eller egenskaper finns hos rörelse-bilden. Svårigheten ligger i att veta vad den rena perceptionen 

är innan de har ”filtrerats” bort under denna övergång till den naturliga perceptionen. Men vi får 

ändå affektion och rörelse rakt in i vårt medvetande och vi har svårt att förklara dem genom 

rekonstruktionen. Distinktionen mellan perception-bild och handling-bild ses som en motpol, alltså 

en amöba x percipierar någonting y och amöban x förflyttar sig från någonting y. Amöbans 

perception förflyttas också, alltså har vi två moment som rör sig hela tiden, amöban x och någonting 

y. Nu har vi de två olika och nödvändiga variationerna. Poängen är att amöban reagerar på 

någonting, även om den kanske inte reagerar medvetet. Men det spelar egentligen ingen roll om 

amöban är medveten eller inte och vi kan lämna amöbans medvetandes tillstånd som obestämt. 

Den som amöban reagerar på bör finnas någonstans mellan de två motpolerna, perception-bilden 

och handling-bilden. Den tredje variationen namnger Deleuze affektion-bilden och “that which 

occupies the gap between an action and a reaction, that which absorbs an external action and reacts 

on the inside.”42 Det finns därför en relation mellan affektion och rörelse, affektionen står 

någonstans mellan mottagen rörelse x och utförd rörelse y. Deleuze säger också att affektion-bilden 

har en relevant funktion för att kunna återknyta mellan de två rörelse-bilderna, perception-bilden 

och handling-bilden genom att reagera på någonting. Denna funktion handlar också om att behålla 

rörelse-bilderna. Till skillnad från rörelse-bilderna kräver talspråkens tecken, även teckenspråkens 

lexikala tecken, att det är en konvention mellan minst två personer eller ett helt språksamhälle. På 

detta sätt kan det inte förmedlas direkt till hjärnan, utan hjärnan måste assimilera med det förflutna 

och den nya information den får. 

Låt mig ta annat exempel på hur rörelse-bilden går direkt till hjärnan. Det har ingen betydelse 

om det är människan eller amöban som percipierar. Det har inte heller någon betydelse hur pass 

medvetande amöban är, utan vi vet att den reagerar på den motsatta sidans rörelse. Däremot genom 

talspråken t.ex. får vi en hel del obekanta ord.  

                                                 
41 Deleuze, Cinema 1, 71. 
42 Ibid., 218. 
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3. Universalspråket är sensomotoriskt 

PROPOSITION III: Språkperceptionen ska härledas från den sensomotoriska perceptionen eller rörelse-

bilden snarare än den visuella, den taktila eller auditiva perceptionen.  

Bland rätt många lingvister, bl.a. Charles F. Hockett och Saussure, framgår t.ex. att språkets 

ursprung är ljud. Strukturalisten Hockett har till och med rangordnat olika typer av språkuttryck, 

människans och djurens kommunikationssystem. Han skapar en tabell, och de mänskliga 

talspråken står överst i tabellen och de mänskliga teckenspråken kommer härnäst på tabellen på 

grund av de inte är vokal-auditiva. Han utgår från språk-som-objekt och har isolerat den vokal-

auditiva kanalen som den ursprungliga.43 

Dagens lingvister, bl.a. experientialisterna, Liddell, Talmy och Fauconnier behandlar 

teckenspråken som en annan kanal eller modalitet och de är jämställda med talspråken. Det låter 

kanske mer humant och korrekt. De två olika ”kanalerna”, så bör de definieras ordentligt. Talmy 

till exempel beskriver så här:  

The essential finding of how signed language differs from spoken language is that it more closely 

parallels what appear to be the structural characteristics of scene parsing in visual perception.44  

Det är lite förbryllande även om det går att förstå vad han menar. Nu ställer jag en motfråga: Är 

teckenspråken inte visuellt baserade eller mer korrekt är de inte beroende av den visuella kanalen?  

Jag kan egentligen inte svara ja eller nej. Det gäller även talspråken. Dagens lingvister har 

egentligen bara skjutit frågan från den fonocentriska problematiken till den visuell-centriska 

problematiken. Om teckenspråken är beroende av den visuella kanalen, så skulle dövblinda inte 

kunna använda teckenspråk överhuvudtaget. Dövblinda talar också t.ex. svenskt teckenspråk och 

med hjälp av socialhaptiska signaler får de tilläggsinformation om hur andra reagerar, skrattar eller 

gråter, med mera. Men saken är att de fortfarande använder svenskt teckenspråk genom den 

sensomotoriska kanalen, observera ej den taktila kanalen. Oavsett om det handlar om skriftspråken, 

talspråken, taktilt teckenspråk eller något annat handlar det om den sensomotoriska perceptionens 

fyra delar, rörelse, ljus, bild och materia. Den här perceptuella problematiken har vi svårt att 

frikoppla från femsinnenas kulturen. Det är nästan omöjligt att diskutera ett isolerat sinne, eftersom 

                                                 
43 C. F. Hockett, ”Animal ’languages’ and human language.” i Human Biology, (1959), 32-39. 
44 L. Talmy, ”The representation of spatial structure in spoken and signed language: A neural model.” 

Language and linguistics, 4:2, (2003), 226.  
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de flesta av oss lever med tre till fem sinnen. De olika sinnena påverkar varandra perceptuellt. Vad 

är den gemensamma nämnaren hos de två kanalerna, taktila och visuella, i svenskt teckenspråk? 

Handlar det om ett annat sinne utöver de fem sinnena, proprioception, dvs. en människas förmåga 

att avgöra och röra olika kroppsdelar eller en del av kroppsuppfattningen? Frågan återstår, hur ser 

relationen mellan proprioceptionen och världen ut? Nu kommer vi tillbaka till ruta 1. Det kan finnas 

en haeccitet, dvs. en singularitet som inte kan tillhöra en förbestämd substans, mellan de två 

kanalerna, taktila och visuella. De fem sinnena är föränderliga och blivande. De samspelar väl med 

varandra, tankar, som en nomadisk vandrare, förflyttas runt i ”de fem sinnena” som öken, de har 

inga väggar eller murar, inte heller vägar eller gränser. Det innebär inte att ett sinne kan slockna 

eller uppväckas som blivande. Det finns en tendens hos den moderna lingvistiken och även hos den 

klassiska språkfilosofin, bl.a. Denis Diderot att de fem sinnena fungerar som de fem stora trädens 

rötter.45 De har dessa fem rum utan fönster eller dörrar och samarbetar inte med varandra. Om ett 

av dessa dör, så har vi bara fyra kvar. I den rhizomatiska a-strukturen dör en av dessa fem växter, 

så de skapar flera nya i jordstammen (rhizomer) och har en större anpassnings- eller 

samarbetsförmåga. När något förmedlas genom ett språk oavsett om det går igenom visuellt, taktilt, 

ljud eller några av dem kombinerat, så återaktiverar mottagarens tänkande alltid till rörelse-

bilderna, dvs. rörelse, bild, ljus och materia. För att kunna begripa någonting. Vår perception 

hänvisas till sist till den visuella, taktila eller auditiva kanalen, speciellt när vi inte ens kan 

identifiera en isolerat sinnlig kanal. Det innebär också att universalspråkets grammatik eller 

semantik bör förbindas med den sensomotoriska perceptionen, dvs. rörelse-bilderna och inte med 

någon linjär eller spatial modell, vilket lingvisterna i stort sett strävar efter. Det är problematiskt 

att lingvistiken och språkfilosofin länge har utgått från den auditiva perceptionen och byggt vidare 

med olika teorier därifrån.  

                                                 
45 D. Diderot, Brev om de blinda till gagn för dem som ser.  (Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui 
voient, 1749), övers. Tore Wretö, (Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2002). Diderot spekulerar absurt att 

dövblinda inte har denna förmåga att uttrycka sig språkligt.  
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III. Tänkande 

PROPOSITION IV: Rörelse-bilderna föregår tankebilder i det mänskliga tänkandet. 

PROBLEM II: Kan vi verkligen undersöka språket i sig självet utan att bli påverkad av en eller flera 

tankebilder?  

PROBLEM III: Kan åtbördsspråkets, eller minoritetsspråkens, uttryckbarheter överskrida 

majoritetsspråkens inramningar och tankebilder? I så fall hur? 

Nu ska vi se relationerna från tänkandets position till perceptionen och språket. För det första måste 

vi introducera de tidigare tänkarnas definitioner av språk utifrån deras tankebilder. Det finns vissa 

dogmatiska tankebilder som dominerar bl.a. i den moderna lingvistiken. Den här 

problemformuleringen är nödvändig om vi vill frigöra oss från denna kultur. I det andra avsnittet 

läggs fokus på experientialisternas mentala rumsligheter och dess relation till talspråken och 

teckenspråken. Även där finns det en tankebild som bör belysas hos experientialisterna. I det tredje 

avsnittet diskuteras relationen mellan tänkandet och universalspråket. Istället för 

experientialisternas mentala rumsligheter framläggs mentala rörelser.  

1. Dogmatiska tankebilder 

Vad är universalitet?  Det förekommer ofta diskussioner om t.ex. Chomskys universella grammatik 

(universal grammar) och mer allmänt the language universals. För min del är det faktiskt ok att 

ställa en sådan fråga. Lingvister och filosofer har strävat efter att hitta en del gemensamma nämnare 

hos flera språk. Först bör vi fråga oss vad ett språk är? Det finns givetvis många olika perspektiv 

på frågan. Det räcker inte med att analysera språket i sig själv, utan vi bör utvidga till de tre 

relationerna; perception, tänkande och språk eller mer generell uttryckbarhet. Saussure och 

Chomsky arbetar med språk-som-objekt som är en del av den moderna lingvistiken, men vi kan 

inte undvika att undra vilka tankebilder de har. Rörelse-bilden och tid-bilden finns både i 

perceptionen och tänkandet men det finns också dogmatiska eller transcendentala tankebilder som 

flyttas runt och spridas ut. Det är inte längre producerade av rörelse-bilder eller tid-bilder, utan av 

en fixerad eller frusen bild [arrêt sur image].46 Ett annat problem med språkdefinitionen är att man 

                                                 
46 Marrati, Gilles Deleuze, 93. 
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har lagt in en eller flera priviligierade positioner, till exempel ljud och skrivspråk som 

”universaliteter” för Saussure eller den naturliga perceptionen och rumslighet för 

experientialisterna. Alltså dessa priviligierade positioner ska även gälla för de icke-priviligierade 

språken. Dogmatiska tankebilder och priviligierade positioner blir ännu tydligare om man ser en 

relation mellan ett större språk och ett mindre språk. Om man vill sträva efter universalspråket, så 

ska det inte finnas någon fixerad eller frusen tankebild eller priviligierad position alls. Jag ger nu 

tre konkreta exempel hur t.ex. dogmatiska tankebilder påverkar olika språkteorier.  

Den immobila och eviga kärnan (1): Saussure tycks ha denna tankebild som är stabil och 

homogeniserad och letar efter en mer stabil kärna eller stabil grund som man kan finna i varje 

språk. Kärnan eller grunden är ”evig” och ”immobil” och den kan finnas genom förnuftet snarare 

än det percipierade tillståndet. Saussure har denna tankebild att fonemet är den minsta 

beståendedelen hos fonologin och sedan kan man bygga ut ett helt språk endast från fonemen. Den 

kommer från antikens tankebild som Bergson kallar för privilegierade ögonblick som vi kommer 

diskutera mer sen i nästnästa avsnitt ”Mentala rörelser”. En annan tankebild som Saussure har är 

en hierarkisk struktur som är trädliknande. Först står fonologi överst i den hierarkiska strukturen. 

Under fonologin finns två kategorier, fonem och allofoner.  

Teckenspråksforskningen, bl.a. Stokoe, har gjort detsamma under 60 – 70-talet genom att bevisa 

att teckenspråkens struktur har en och samma språkutbyggnad som talspråkens fonologi.47 Men 

teckenspråkens struktur är inte ljudbaserad, så han kallar den för kirologi istället för fonologi.48 

Och den har två underordnade kirem och allokir som är helt analoga till Saussures teori om fonem 

och allofon. Stokoe skapar också tre aspekter under kirem som är artikulator (handformer), 

artikulationsställe (handpositioner) och artikulation (handrörelse). Teckenspråksforskningen 

arbetar utifrån de två tankebilderna som Saussure har. Utifrån de frusna tankebilderna kunde 

teckenspråksforskarna bevisa att teckenspråken också har denna abstrakta grammatiska struktur 

som talspråken har. Utan tvivel har teckenspråksforskningen gett betydelsefulla bidrag för att höja 

teckenspråksstatusen i Sverige då bl.a. döva barn rätt att få använda svenskt teckenspråk på 

lektioner. Men man kan undra om inte den negativa aspekten är att ha offrat allt för mycket för 

                                                 
47 W. C. Stokoe, Sign Language Structure: An outline of visual communication systems of the American 

Deaf (Buffalo: Dept. of Anthropology and linguistics, University of Buffalo, 1960). 
48 Kirologi; Prefixet kiro- kommer ursprungligt från cheiros (χειρὸς) som kan översättas som ”hand” på 

svenska. Det är kanske värt att påpeka att de valde ”händerna” som den priviligierade positionen. Det är en 

del av deras tankebild.   
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detta erkännande och de två dogmatiska tankebilderna. Saussures idé bygger på den fonocentriska 

idén eller fonologin, vilket innebär att de tidigare idéerna om åtbörder och åtbördsspråkssystemet 

inte längre utgör denna kärna eller grund för detta språk.49 Jag menar inte att åtbörder har tagits 

bort medvetet i forskningen utan åtbörder och åtbördsspråk har istället tolkats utifrån denna 

tankebild ”privilegierade ögonblick” när de istället borde utgå från den immobila och eviga. Den 

är också stabil, homogeniserad och delbar. Idén bygger på att den immobila och homogeniserade 

kärnan också finns inneboende i varje tecken. Utifrån denna kärna, som är kirems tre aspekter, 

kunde man bygga upp olika tecken. Det innebär att de endast beaktar lexikala tecken. Under 70-

talet och framåt har teckenspråksforskningen försökt lägga fram sina bevis på detta sätt.50 Och 

sedan har Saussure utgått från precis som de tidigare lingvisterna, bl.a. Bopp och Grimm, att ljud 

(fonologin) står som en priviligierad position. 

Linjärlogiken och priviligierade parametrar (2): Chomsky har skapat den universella eller 

generativa grammatiken genom att konstruera SVO-principens s.k. syntax. Chomsky har den 

hierarkiska tankebilden, precis som Saussure, genom att ha börjat med att konstruera sin generativa 

grammatik, eller SVO-syntax, det ena S, som står överst upp, sen kommer NP, nominalfras och 

VP, verbfras, i sin tur kommer T, (bestämd form ”the”) och N (nominal) efter NP och VP och NP 

efter VP och så vidare. En annan tankebild som Chomsky har kan vi döpa här till linjärlogik. Han 

har reducerat språken till linjärlogiken, att alla språk skulle följa det ”linjära” systemet och att man 

kan analysera grammatisk struktur genom ordföljden. Så att man kan veta vilken ordklass som ska 

komma först i huvudsatsen till exempel. Teckenspråksforskningen har också försökt utgå från 

linjärlogikens tankebild i sin analys av teckenföljden. Det är ju lätt att kritisera såhär i efterhand, 

eftersom vi vet mer idag än för 20 - 30 år sedan men det blir ironiskt eftersom teckenspråksforskare 

redan då visste att man med teckenspråken kan uttrycka minst två saker samtidigt med de två 

händerna samt ansiktsuttryck. Teckenspråken bygger på, enligt experientialisterna, den spatiala 

logiken snarare än linjärlogiken. Alltså är linjärlogiken inte en universell lösning för språken, utan 

den begränsar språkforskningens möjligheter. 

Rumslighet och språk (3): I det andra kapitlet diskuterades den naturliga perceptionen som den 

priviligierade positionen för experientialisterna. Mentala rumsligheter och priviligierade ögonblick 

fungerar som deras tankebilder. Det finns ytterligare tankebilder som står under mentala 

                                                 
49 Bl.a. Österberg, Teckenspråket. 
50 Liddell, Grammar, Gesture and Meaning in American Sign Language, 261 och 273. 
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rumsligheter, t.ex. spatiotemporala koordinatorer, horisont, bestämda flyttande kroppar (moving 

bodies) exempelvis deras spatiala semantik. Jag kommer att utveckla det här mer detaljerat i nästa 

och nästnästa avsnitt. Det är därför jag hellre konstruerar mentala rörelser än Scott K. Liddells 

mentala rumsligheter. I det här sammanhanget har det skett ungefär detsamma som tidigare att 

teckenspråksforskningen har velat anamma samma tankebilder som de större och etablerade 

språkforskningen har. 

Om vi ställer frågan: Vad är språk? Svaret handlar nästan alltid om majoritetsspråks-

forskningens tankebilder och priviligierade positioner. Det är det som Deleuze och Guattari 

inkluderar i sin kritik mot lingvisterna, bl.a. Chomsky och Saussure. Sammanfattningsvis skriver 

Deleuze och Guattari om relationen mellan den större och den mindre vetenskapen: 

Den större vetenskapen har ett fortgående behov av inspiration som kommer från den mindre 

vetenskapen, men den mindre vetenskapen vore ingenting om den inte konfronterade de högsta 

vetenskapliga kraven och anpassade sig till dem.51  

Tidigare i uppsatsen diskuterades lingvisterna som representanter för den större vetenskapen, bl.a. 

Chomsky och Saussure och dess tankebilder om den mindre vetenskapen ständigt är underordnad. 

I deras tidigare verk Tusen Platåer diskuterar de dogmatiska tankebilder som producerar rasism, 

kolonialistiska idéer, språkförtryck o.s.v. Det är nödvändigt att vi rannsakar vår syn på språk och 

att vi ska sätta som våra primära mål att vi inte ska ha någon priviligierad position eller dogmatiska 

tankebilder i vår språkteori eller semiotik överhuvudtaget. 

Mitt syfte med att inrama dessa dogmatiska tankebilder är att vi tveksamt kan öppna oss för nya 

uttryckbarheter hos minoritetsspråken så länge vi bär dessa dogmatiska tankebilder om språk. Det 

finns naturligtvis stora variationer i tankebilder hos språkfilosofer och lingvister, men det tycks 

som om de ofta har någon kombination av de tre dogmatiska tankebilderna. I diskussioner om 

international sign framgår detta tydligt. De dras starkt åt det homogeniserade, immobiliserade, 

hierarkiska hållet i deras tankebilder. 

                                                 
51 Deleuze och Guattari, Tusen platåer, 713. 
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2. Experientialisternas mentala rumsligheter 

PROPOSITION V: Universalspråket, och delvis även de nationella teckenspråken, är tänkandet utanför 

kroppen, vilket inte behöver rumsliga ersättningskoder som talspråken har.  

PROBLEM IV: Vilken/vilka kommer först, rumslighet, rörelse eller bådadera? 

En av experientialismens framsteg inom lingvistiken är just deras spatiala språkanalys. De ger 

också ett ovärderligt bidrag till teckenspråksforskningen genom att erkänna talspråkens och 

teckenspråkens beroende av rumslighetsuttryck. Liddells framsteg inom teckenspråksforskningen 

hänger mycket på rumslighetsbeskrivningar. Innan Liddells genombrott hade 

teckenspråksforskningen svårt att rätta sig efter lingvistikens dogmatiska tankebilder t.ex. 

Chomskys syntax eller den fonocentriska lingvistiken t.ex. Saussures fonologi. Nu ska jag försöka 

beskriva experientialismens positiva inverkan på teckenspråksforskningen och även tvärtom dvs. 

teckenspråksforskningens positiva inverkan på lingvistiken. 

En av experientialismens viktigaste argument för rumslighet/spatialitet är universalitet, dvs. att 

alla människor har denna gemensamma plattform som de kan utgå från.  Liddell, Fauconnier och 

även Talmy försöker beskriva teckenspråkens system genom rumsligheten men de behåller 

talspråkens kodifieringar som ”conceptual representations” i den spatiala modaliteten.52 De utgår 

från en privilegierad plattform och bygger upp t.ex. verbmoment därifrån, vilket vi kan se tydligt i 

Liddells arbete.53 Av Zlatev framgår att rumslighet inte är själva innehållet utan ”rather constitutes 

an important part of the background for all conceptualization and meaning.”54 Experientialisternas 

argument är att deras kantianska rumslighet är universalitet, dvs. all vår erfarenhet kommer från 

denna bakgrund (rumslighet).55 Det innebär att det är lätt för alla att referera till olika lokalisationer 

i rumslighet. Fauconnier, experientialisten, försöker beskriva likheter mellan tal- och 

teckenspråken genom mentala rumsligheter (mental spaces):  

The relevant language universals here are the modality-independent principles of connections and 

access across mental spaces. The modality-specific universals are the ways in which these mental 

configurations can be indicated through language (spoken or signed). In both spoken and signed 

                                                 
52 Talmy, ”The representation of spatial structure in spoken and signed language.” 
53 Liddell, Grammar, Gesture and Meaning in American Sign Language. 
54 J. Zlatev, ”Spatial Semantics” i The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, av Dirk Geeraerts och 

Hubert Cuyckens, 318-350, (New York: Oxford University Press, 2007), 320. 
55 Ibid. 
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languages, we find grammatical devices for building spaces (adverbials, subject-verb 

combinations, conjunctions, etc.).56 

Han anser att vi har denna spatiala plattform som vi kan utgå från. Det är inte heller hemligt att 

Fauconnier, och även några till (bl.a. Talmy), försöker förstärka sina argument kring mentala 

rumsligheter genom att påvisa likheter mellan teckenspråken och talspråken. Fauconnier förstärker 

sitt argument angående mentala rumsligheter ytterligare genom att påvisa denna olikhet mellan 

talspråken och teckenspråken. Och denna olikhet kommer ursprungligen från en och samma bas 

dvs. den mentala rumsligheten.  

[I]n spoken language, pronominal systems and other anaphoric devices code linearly the 

construction or reactivation of mental space elements. In sign language, the same effect is achieved 

by constructing grounded spaces, which take advantage of the spatial modality.57 

Hans beskrivningar är ett bra exempel på ”pre-lingvistiskt modulerade”, dvs. han vill analysera 

dessa spatiala modulationer i mentala rumsligheter, eller den naturliga perceptionen, innan 

modulationerna transformeras till fixerade uttrycksformer som de pronominala systemen och 

anaforiska enheterna. På detta sätt kan vi se den gemensamma nämnaren mellan talspråken och 

teckenspråken genom att utgå från den naturliga perceptionens mentala rumsligheter. Fauconnier 

försöker visa att talspråken är beroende av mentala rumsligheter och inte minst för att förstärka sin 

egen tes om mentala rumsligheter genom att jämföra med teckenspråken. Tidigare har det omvända 

varit fallet och man t.ex. undrat hur prepositioner eller vissa anaforiska enheter ser ut i svenskt 

teckenspråk. Men frågeställningen är redan i utgångspunkten problematisk, eftersom prepositioner 

ofta är överflödiga i svenskt teckenspråk. Exempelvis när utsagan ”jag lägger kaffekoppen på 

bordet” ska uttryckas först KAFFE, sedan med handformen (h-handen) mot det osynliga bordet 

(bordet fungerar som ett osynligt surrogat) som vi alla kan uppfatta som bordet. Prepositionen finns 

förstås inte med i bilden. Men vi kan egentligen inte säga att svenskt teckenspråk har ett förenklat 

prepositionssystem utan prepositioner är modulerade i svenskt teckenspråk, dvs. inbakad i t.ex. 

avbildade tecken. Fauconniers viktiga poäng är att vi måste se denna koppling mellan medvetande 

och språk genom mentala rumsligheter. En sak som han inte har utvecklat så utförligt  är talspråkens 

kodifieringar. Talspråken bygger på pronominella system och andra anaforiska enheter, vilka 

                                                 
56 G. Fauconnier, ”Mental Spaces” i The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, av Dirk Geeraerts och 

Hubert Cuyckens, 351-376. (New York: Oxford University Press. 2007), 364. 
57 Ibid., 364-365. 
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fungerar som ersättningskoder till vad som inträffar i rummet. Dessa ersättningskoder kan 

förmedlas genom talspråken och den som tar emot koderna återaktiverar dem i sitt medvetande 

(mentala spaces). Men den återaktiverade bilden är inte densamma som innan. Den blir alltid 

subjektiv och även kulturellt modifierad i kvalitet, särskilt när det gäller rörelse och affektion. 

Istället används dessa konventionella tecken eller ord som är beroende av den omgivande kulturen. 

Det fungerar inte på samma sätt med teckenspråken, och verkligen inte med åtbördsspråket eller 

universalspråket. I kaffe-koppen-meningen kan vi se att den svenska prepositionen PÅ fungerar 

som rumslig ersättningskod.  

Det finns en fundamental skillnad i den rumsliga modulationen som Liddell poängterar 

Sign languages are well known for their ability to create, as part of the most ordinary discourse, 

elaborate conceptual representations in the space in front of the signer. Because of the importance 

of space in ordinary signed discourse, signed languages have come to be structured in ways, which 

take advantage of those spatial representations.  

Det är också värt att betona skillnaden mellan talspråken och teckenspråken, enligt Fauconnier och 

Liddell, är den mentala rumsligheten utanför kroppen (the space in front of the signer) alltså 

rumsligheter och vissa rörelseriktningar finns utanför och inte inne i de mentala rumsligheterna 

(mental spaces). 

Liddell kategoriserar fem grundade rumsligheter utanför kroppen, vilket Fauconnier även 

refererar till ”[i]n sign language, the same effect is achieved by constructing grounded spaces, 

which take advantage of the spatial modality”. I amerikanskt teckenspråk, såväl som i svenskt 

teckenspråk som jag själv kan intyga, är de fem grundade rumsligheterna väldigt tydliga i 

teckenspråken. För att de är materiella som man direkt kan referera till precis som kinematografen. 

De fem grundade rumsligheterna kan vi också finna hos talspråken men de är mindre synliga och 

används mer sällan på grund av talspråkens uttrycksform och kodifieringar. Skillnaden som vi 

tidigare har påpekat är att de fem grundade rumsligheterna hos talspråken endast existerar i mentala 

rumsligheter medan de i teckenspråken existerar både i mentala rumsligheter och grundade 

rumsligheter. De fem rumsligheterna utanför kroppen är i själva verket intervall-2 som diskuterades 

i inledningen, vilket är svårt att se hos talspråken. Låt mig nu återgå till Liddells fem rumsliga 

distinktioner. (1) Den första grundade rumsligheten är här-och-nu-rumsligheten (real space, 

därefter RS). Han definierar: ”[a] person’s here-and-now conceptualization of the immediate 
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environment based on sensory input.”58 Denna föreställning handlar inte bara om nutid, utan den 

kan även handla om dåtid. Han syftar naturligtvis på den naturliga perceptionen när han presenterar 

”based on sensory input”. Definitionen är också fenomenologisk. Det har ingen betydelse om hen 

har percipierat fel, utan hen säger utifrån vad hen har percipierat denna här-och-nu-rumslighet. (2) 

Den andra grundade rumsligheten är surrogat-rumslighet (surrogate space, därefter SS). Han 

definierar den: ”[a] real-space blend in which the signer blends at least partially with some other 

entity or character. Entities within a surrogate space are surrogates.”59 RS och SS förekommer 

ofta i skönlitteratur, berättelser och även i här och nu situationer som vid kommunikationen mellan 

två eller flera personer. SS förekommer ofta i t.ex. sagoberättelser där man kan byta ut roller. Den 

förekommer också ofta t.ex. vid perspektivskifte i RS. (3) Den tredje grundade rumsligheten är 

token-rumsligheten som Liddell definierar: ”[a] non-topographical real-space blend separate from 

the signer. Entities within a token space are tokens.”60 Token-rumsligheten är till skillnad från RS 

och SS (1 - 2) den personen som tecknar är inte längre med i rummet och det handlar inte längre 

om topografi dvs. vad som finns i berättarens perception, utan hen skapar egen rumslighet med 

t.ex. faktabeskrivningar. Etiketter (token) sorteras rumsligt, regeringen placeras överst och diverse 

myndigheter under regeringen placeras från vänster till höger. Därefter kan det används som ett 

pronominellt system och av andra rörelsetecken väldigt effektivt.61 Det är inte från perceptionen 

utan från tänkandet som denna ordning skapas. Token-föreställningen förekommer ofta i sakprosa 

och faktaberättelser.  (4) Den fjärde grundade rumsligheten är boj-rumsligheten. En del av den kan 

räknas in i den tredje, token-rumsligheten och en del bör räknas in i den kommande och femte 

rumsligheten.62 Liddell definierar boj-föreställningen som: ”[a] real-space blend with the hand 

producing a list buoy, a fragment buoy, or the THEME buoy.”63 Det finns flera typer av bojar, och 

definitionen av dem är att de utförs med den icke-dominanta handen samtidigt som den dominanta 

handen fortsätter producera tecken. Det är lite som en powerpoint-bild, där finns en listordning 

samtidigt som det finns rörelse-bild som refererar till denna listordning. Boj-rumsligheten används 

                                                 
58 Liddell, Grammar, Gesture and Meaning in American Sign Language, 367. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Utifrån Liddells termer t.ex. riktningsverb, utpekande verb och avbildade verb.  
62 Liddell gör en distinktion mellan två typer av boj-föreställningen, för det första tillhör token. Och för det 

andra: ”[d]epicting buoys are part of depicting spaces.” och avbildade föreställningen (depicting space) 

”This distinguishes them from other types of buoys.” Ibid. 
63 Ibid. 
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ofta i likhet med token-rumsligheten ofta i sakprosa och faktaredogörelser. Boj-systemet är 

flexibelt och kan lätt manipuleras för att konstruera en tankebild. Precis som token-rumsligheten 

skapas det utifrån tänkandet eller rättare sagt tankebilden. Undantaget är de bojar som skapas 

utifrån den femte och avbildande rumsligheten. Den avbildade föreställningen som Liddell 

definierar ”[a] topographical real-space blend separate from the signer.”64 Trots den simpla 

definitionen är den väldigt komplex, eftersom den baseras på rörelse. Skillnaden från RS är att i 

den avbildade rumsligheten ingår inte den personen som tecknar utan den som tecknar beskriver 

en rörelse som är utanför hen själv. Denna typ av rumslighet förekommer både i skönlitteratur och 

sakprosa. Den genererar ett effektivt uttryckssätt av t.ex. kemiska och fysiska processer eller 

spatiala beskrivningar i allmänhet. Rumsligheten kommer inte bara från tänkandet utan också från 

perceptionen. De tre sistnämnda rumsligheterna påminner oss om Deleuzes femte semiotikkategori 

reflektion-bilden som vi ska behandla senare i det sista kapitlet ”Uttryckbarhet”. När det gäller 

abstrakta förklaringar som t.ex. hur en elektron fungerar kan det beskrivas genom denna 

föreställning, men det måste, enligt Deleuze, gå via s.k. reflektion-bilden eller tänkandet. Det finns 

en relevant skillnad gentemot den sensomotoriska perceptionen eller rörelse-bilden. 

                                                 
64 Ibid. 
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3. Mentala rörelser  

PROPOSITION VI: Universalspråkets mentala rörelser är formlösa materier och universella. 

Universalspråket har inte heller de immobila ersättningskoderna som substantiv, verb och adjektiv. 

Tidigare diskuterades ersättningskoder för att beskriva rumslighet. Det finns faktiskt också 

ersättningskoder för att beskriva rörelse, vilket Fauconnier, Talmy och Liddell helt har lämnat 

obeaktade.65 De tycks tro att hönan kom före ägget. Rörelsens ersättningskoder spelar en central 

roll för Deleuze och Bergson. De stora ordklasserna som substantiv, verb och adjektiv är faktiskt 

ersättningskoder till rörelse eller rörelse-bilder som vi percipierar eller tänker. I rörelse-bilden har 

vi materia som inte ännu har fördelats eller reducerats till de tre ordklasserna. Så fort vi skapar 

dessa uppdelade ord förlorar vi också kvalitet hos rörelse-bildens percepter och affekter. På detta 

sätt försöker vi formulera något utifrån vad vi känner med dessa ersättningskoder som substantiv, 

verb och adjektiv. Det är därför som Fauconnier och Liddell har konstruerat konstgjorda mentala 

föreställningar (mental spaces) genom att skapa rumslighet först och sedan placerat ”conceptual 

representations” i dessa mentala föreställningar. De har alltså denna idé att rörelse kommer från en 

immobil sektion (jfr. Fauconniers och Liddells grounded spaces) eftersom rumslighet eller 

utsträckning är lättare att definiera eller mäta. Därefter ”placeras olika moment som rör sig”. Denna 

typ av idé är inte direkt ny, utan den är en del av kulturen hos den västerländska vetenskapsteorin. 

I det förra kapitlet har Bergsons första tes diskuterats, så nu är det dags att gå vidare till Bergsons 

andra tes om rörelse. Bergson påpekar i sin andra tes, genom Deleuze, att det tycks finnas två 

vanliga problem hos den västerländska traditionen, det första är privilegierade ögonblick 

(privileged instants) och det andra är något-vadsomhelst ögonblick (any-instant-whatevers).66 Idén 

privilegierade ögonblick bygger på att det finns någon idé eller form som är immobil och evig. 

Idén finns inte i det percipierade tillståndet utan den finns istället i förnuftet (t.ex. Platons idélära). 

Detta tankesätt är vanligt hos antiken men vi kan även spåra det hos den moderna tiden, t.ex. 

Saussures fonologi. Med den något-vadsomhelst ögonblick syftar Bergson på en annan typ av 

rörelsedefinition som används hos den moderna naturvetenskapens revolution bl.a. Galileo, Kepler, 

Descartes, Newton och Leibniz. De betraktar inte rörelse på samma sätt som antiken gjorde dvs. 

                                                 
65 Fauconnier, “Mental Spaces“, Liddell, Grammar, Gesture and Meaning in American Sign Language och 

Talmy, “The representation of spatial structure in spoken and signed language” 
66 Deleuze, Cinema 1, 4-8. 
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rörelsen kommer ursprungligen från privilegierade ögonblick. De konstruerar istället denna rörelse 

som kommer från immanenta sektioner, dvs. ett sätt att isolera rörelse genom tid, sträcka eller 

rumslighet. Experientialisterna gör ett och samma misstag som de tidigare vetenskapsmännen men 

experientialisterna, till skillnad från de tidigare lingvisterna, öppnar sig för nya tänkande dvs. att 

bevara rörelse i en immanent rumslighet. Utifrån Bergsons andra tes kan vi se att Saussure och 

dessa efterföljare har en mer verklighetsfrämmande syn på rörelsen. Experientialisterna Fauconnier 

och Liddell har en mindre verklighetsfrämmande syn på rörelsen än de tidigare lingvisterna men 

de har fortfarande ett mindre problem. Om vi tittar på hur vi förklarar t.ex. svenska utifrån vad vi 

percipierar eller utifrån vad vi tänker, har experientialisterna avmobiliserat olika objekt. Dessa 

avmobiliserade objekt rör sig sedan i en immobil sektion. Vi bör därför beakta Bergsons tredje tes 

i Deleuzes Cinema 1 om rörelse; ”movement is a mobile section of duration, that is, of the Whole, 

or of a whole.”67 Bergson ger denna analogi med den här ekvationen: Erfarenhetsrikedom.68  

𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒
 = 

𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔
 

På den vänstra sidan finns en illusion som vi kan referera till på vilket sätt som experientialisterna 

har beskrivit rörelse och på den högra sidan finns den verklighet som vi bör sträva efter. Deleuze 

refererar också till Bergsons berömda exempel; Det har lagts några sockerbitar i ett glas vatten och 

Bergson säger att ”jag måste vänta och vänta tills sockerbitarna upplöses”. Det kan låta lite 

besynnerligt och Deleuze frågar då retoriskt varför han inte ska röra om i glaset så sockerbitarna 

upplösas snabbare. Bergsons huvudpoäng är att om man rör om i glaset så förändras och påskyndas 

förvandlingen från sockerklumpar i vattnet till det sockrade vattnet. Därigenom ändras också hela 

situationen inklusive skeden och rörelsens hastighet. Det här exemplet visar också att 

sockerpartiklarna har spridits ut till hela glaset. Bergson menar också att rörelsen inte kan avgränsas 

till det mobiliserade objektet i en immobil rumslighet, utan att hela rumsligheten förändras också. 

Utifrån den sensomotoriska förklaringen har sockerpartiklarna spridits ut genom vibrationen eller 

strålningens vågor. Om jag flyttar min hand från punkt a till punkt b, så har hela luften förändrats 

och hela rörelse-bilden förändrats. Nu återgår jag till språken, skillnaden mellan tänkandets rörelse-

bild och språk är att rörelsebilderna kan beskrivas bäst som Bergsons tredje tes att vi får hela 

                                                 
67 Ibid., 8. 
68 Ibid., 8. 
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rörelse-bilden på köpet, och inte vissa begreppsliga representationer. 

Skillnaden mellan den sensomotoriska perceptionen och mentala rörelser eller tänkande är 

ganska uppenbar för Deleuze, eftersom han skapar ett system av rörelse-bilden som ska behandlas 

i nästa och fjärde kapitlet. Det handlar inte enbart rörelse-bilden som den sensomotoriska 

perceptionen, utan också om reflektion-bilden och mental-bilden som inkluderas. Mental-bilden 

innehåller indirekt tid-bilder som montage (hur man sätter ihop en story t.ex.) och direkt tid-bilder 

som möjliggör för den andre att reflektera över sitt förflutna samt att associera med den bild hen 

ser på. Deleuze skapar detta öppna system, vilket ska matcha med det mänskliga tänkandet. En 

detalj i rörelse-bilderna, som vi bör undersöka på extra noggrant är affektion-bilden. Tidigare 

resonemang har visat att affektion-bilden ockuperar hela intervallet mellan perception-bilden och 

handling-bilden, men den fyller inte på den hela relationen mellan perception-bilden och handling-

bilden. Det är istället tid-bilden som fyller igen på gapet, eftersom det är den som percipierar 

föremål samt projicerar (fyller på) föremål, så att gapet blir ”komplett”. Deleuze har framlagt i 

detalj förhållandet mellan filmen och affektion-bilden men väldigt översiktligt redogjort för språket 

och tänkandet, och nästan ingenting om gester eller teckenspråk. Låt mig därför utveckla det här 

resonemanget mellan affektion-bilden och tänkandet via språkuttryckbarhet. 

Språkuttryck → mentala rörelser: Nu fokuseras affektion-bilden i mentala rörelser. Affektion-

bilden har också en funktion att återetablera eller återfånga denna rörelse mellan perception-bilden 

och handling-bilden. Vad händer mellan tänkandet och språket? Affektion-bilden hos tänkandet 

innebär att man först t.ex. percipierar en hel mening med kodifieringar och sedan lägger ihop dessa 

”reproducerade” ordklasser och skapar en rörelse-bild, dvs. skapar en tolkning av denna mening. 

Affektion-bilden har alltså återställt denna rörelserelation mellan de två motpolerna och också 

återskapat affekter och percepter i rörelse-bilderna i mentala rörelser. Deleuze säger att affektion-

bilden är ”absolutely necessary given”, eftersom vi inte kan vara utan en av de tre rörelse-bilderna, 

utan de tre hänger ihop.69 Om affektion-bilden tas bort, så blir det den naturliga perceptionen. När 

man läser t.ex. en bok eller text, så man återaktiveras affektion-bilden och de två rörelse-bilderna 

i mentala rörelser för att kunna känna och/eller begripa någonting. Affektion-bilden handlar inte 

bara om känslor, utan även om kvalitet och makt. Teckenspråk, gestikulation eller mimik behöver 

inte gå på detta sätt, utan går direkt till den andra personens mentala rörelser. Affekter och percepter 

finns alltså som materier i intervall-2 genom rörelseuttryck. Jag kommer att diskutera skillnader 

                                                 
69 Deleuze, Cinema 1, 73. 
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mellan teckenspråken och mimiken i nästa kapitel. Det kan vi även finna rörelseuttryck hos 

talspråken också, även när talaren inte använder gester ges det ändå rörelseuttryck genom ansiktet. 

Deleuze betecknar detta ansiktighet dvs. övergången från mentala rörelser eller tänkande till 

uttryckbarhet.70 I Tusen Platåer menar Deleuze och Guattari att ansiktigheten inte kan styras utifrån 

språkens regler utan den uttrycker sig direkt och rått. I den här uppsatsen vill jag göra en utveckling 

utifrån åtbördsspråkets affektion-bilder som är flexibla och anpassliga. Deleuze har i viss mån 

tolkat om och modifierat Bergsons definition om affektion från ”a motor tendency on a sensitive 

nerve.” till ”a motor effort on an immobilised receptive plate”.71 Han menar att hos människan är 

ansiktighet en immobiliserad receptivplatta med små serie-mikrorörelser på plattan, där vi kan se 

ögonrörelse, ögonbryn, näsborrar, munrörelse och det hela ansiktet. Det är genom ansiktigheten 

som vi får affektion-bilden och dessa ersättningskoder som ordklasser från talaren som pratar. I 

åtbördsspråket eller de nationella teckenspråken har ansiktigheten en större roll, och inte denna 

klyvning som talspråken har. Universalspråkets ansiktighet och händerna konvergeras med hjälp 

av affektion-bildens divid, dvs. den är odelbar. Munrörelsen kan till och med bli en affektion-bild 

för kvalitetsbestämmelse till den utförda rörelsen (handling-bilden). Det finns många delar i 

ansiktigheten och hela ansiktigheten är dividuell och fungerar som en förbindelse mellan de två 

ytterpunkterna i intervall-2. 

Innan den moderna lingvistiken tar över har bl.a. Michel de Montaigne och Condillac en 

förnuftigare syn på teckenspråken. Montaigne visste uppenbart att teckenspråken kan uttrycka 

oändligt mer nyanser än talspråken med hjälp av rörelsen och ansiktigheten.72 Condillac är inte 

                                                 
70 På engelska har franskans visagéité översatts till faceicity (Cinema 1-2) eller faciality (A Thousand 

Plateus). Till den här uppsatsen har jag använt ansiktighet från den svenska översättningen av Gunnar 

Holmbäck i Tusen Platåer. 
71 Ibid., 74. 
72 Mycket tyder på att Montaigne visste att den viktiga fördelen med teckenspråken att ge mer nyanser hos 

olika åtbörder: ”våra stumma tvistar, argumenterar och berättar historier med tecken? Jag har sett några 

stumma som var så smidiga och drivna i detta att de verkligen till fulländning behärskade konsten att göra 

sig förstådda.” M. Montaigne, Essayer. Bok II, (Essais II), övers. Jan Stolpe, (Stockholm: Atlantis, 2017), 

167. Montaigne jämför mellan teckenspråken (eller åtbördsspråket) och talspråken: ”Och händerna! Med 

dem kräver vi, lovar, kallar, avvisar, hotar, ber, bönfaller, förnekar, vägrar, frågar, förundras, räknar, 

bekänner, ångrar, fruktar, skäms, tvivlar, undervisar, befaller, eggar, uppmuntrar, svär, vittnar, anklagar, 

fördömer, frikänner, förolämpar, föraktar, trotsar, provocerar, smickrar, applåderar, välsignar, förödmjukar, 

hånar, försonar, anbefaller, lovprisar, hyllar, jublar, beklagar, sörjer, är vi nedstämda, förtvivlade, 

lamslagna, skriker vi och tiger vi och jag vet inte allt, med en variation och mångfald som utklassar tungan. 

Med huvudet inbjuder vi, avvisar, tillstår, förnekar, välkomnar, hedrar, högaktar, föraktar, begär, avspisar, 

gläds, sörjer, smeker, bannar, kuvar, trotsar, förmanar, hotar, försäkrar och undersöker vi. Och tänk på 

ögonbrynen och axlarna! Det finns inte en rörelse som inte talar ett språk som är begripligt utan lärobok, ett 
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sämre och säger i sitt verk med Deleuzes term ”affektion-bilden” är en oskiljaktig del av de 

”simultana” idéerna hos det mänskliga tänkandet. 

[G]esture represents feelings only because it is an effect of them, it represents at the same time all 

those that we feel at the same instant, and the simultaneous ideas in our thought are naturally 

simultaneous in this language. 73 

Affektion-bilden inom lingvistiken är mer ”adjektiv-attributet”, dvs. den fungerar mer som en 

tilläggsfunktion snarare än den fundamentala delen av Deleuzes rörelse-bild eller Condillacs 

simultana idéer. Liddell diskuterar knappt om affektion eller adjektiv. Han beskriver t.ex. form och 

storlek som verb. Men det bör egentligen tolkas den som alla tre ordklasserna samtidigt och vi kan 

identifiera dem på ett annat sätt precis som Deleuze gör med filmer. Det är egentligen inte helt fel 

att Liddell väljer verbet, eftersom verbet också är rörelse.74 Poängen är att Liddell är envis med att 

kategorisera olika tecken som begreppsliga representationer i någon av dessa rumsligheter, även 

om de är rörelse-bilder. Nyanser hos detta språk är oändligt många fler, precis som Montaigne 

påstår, om vi jämför med talspråkens adjektiv. Ögonrörelse, munrörelse och hela ansiktet, bl.a. 

ögonbrynen, är inte ett attribut till substantiv t.ex. som lingvister, bl.a. Liddell, tycks tro, utan själva 

spindeln i nätet. Hela det västerländska tänkandet och lingvister i synnerhet, har denna övertygelse 

att vi bör ägna oss åt någon grund som är solid, men vår perception är helt beroende av affektion-

bild som utgör länken till världen. Affektion-bilden är universell. Lingvister visste mycket väl att 

internationellt teckenspråk är mer beroende av ansiktsuttryck. Det finns också en annan affektion-

bild som kan belysas med ett exempel: ju långsammare handrörelse än vanligt, desto mer 

affektionseffekt. Så fort vi lägger fokus på rumslighet, så förloras affektion-bilden. Vi har svårt att 

förklara affektion-bilden via talspråken. Det är också svårt att översätta affektion-bilden från 

teckenspråken till talspråken. Eftersom det inte finns något ”motsvarande”, så översätts det oftast 

med extra fler adjektiv. Själva grundidén med affektion-bilden handlar inte om känslouttryck 

överhuvudtaget, utan den handlar om rörelsen som finns i det mänskliga tänkandet och den 

mänskliga sensomotoriska perceptionen. Vi bör alltså titta på affektion-bilden som om den är en 

                                                 
språk som är gemensamt för alla, vilket innebär att det snarare är det här kroppsspråket, med tanke på de 

andra språkens variationer och särskilda användningssätt, som borde betraktas som människonaturens eget 

språk.” Ibid., 168. 
73 Condillacs verk La Logique, ou, Les premiers développement de l’art de penser. Citerad i den engelska 

översättningen. Condillac, Philosophical works of Etienne Bonnot, Abbe De Condillac, övers. Franklin 

Philip och Harlan lane, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 1982), 389. 
74 Liddell, Grammar, Gestures and Meaning in American Sign Language, 291 - 295. 
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förbindning mellan de två andra rörelse-bilderna. Så fort vi tar bort affektion-bilden, så går också 

perception-bilden och handling-bilden förlorad. Vi kan dock ta bort adjektiv i en mening, på 

svenska t.ex. och ha de andra orden kvar. Det är den viktigaste anledningen till att vi omöjligt kan 

använda Liddells eller Fauconniers mentala rumsligheter. Inte bara adjektiv går förlorade, utan 

även verb och substantiv i deras mentala rumsligheter-analys. Det är som om de är fortfarande 

bundna till fonocentrismen. 

Till sist måste Deleuzes, och även Bergsons, ståndpunkt betonas som är att vi alltid ska förhålla 

oss till rörelse-bilder snarare än förnuftet. Rörelse-bilden är inte svår att identifiera, utan att vi bör 

alltid återvända dit, eftersom rörelsen är den enda verkligheten som vi har i den här världen. Paolo 

Marrati sager att Deleuzes filmprojekt egentligen är en återställning till verkligheten, “[p]hilosophy 

no longer needs to understand the necessary task of struggling against its own illusions as the task 

of freeing itself from the image.”75 Deleuzes filmprojekt är lite nietzscheanskt eftersom rörelse-

bilder är vår potentiella frigörelse från ressentimentmänniskan. Rörelse-bilderna föregår 

tankebilder i det mänskliga tänkandet, vilket alltid härleds från intervallet mellan de två 

ytterpunkterna eller intervall-2. Deleuze menar att Proust, Kafka och andra stora författare har 

lyckat visa rörelse-bilder och tid-bilder med dessa begränsade resurser som ordklasser. De tänker 

snarare på rörelse-bilder och tid-bilder än på begrepp eller ord. Om vi skulle tolka t.ex. andra 

”mindre kända” författares texter som rörelse-bilder och tid-bilder, skulle det också innebära att vi 

får del av deras tänkande som rörelse-bilder och tid-bilder. Stora författare och även andra 

konstnärer har lyckat att få oss att föreställa oss deras rörelse-bilder genom t.ex. den stillastående 

oljemålningen som Deleuze säger: ”But pictorial images are nevertheless immobile in themselves 

so that it is the mind which has to ’make’ movement.”76 Det är exakt detsamma som 

experientialisterna menar med att återaktivera lokaliseringar och rörelseriktningar i mentala 

rumsligheter genom kodifieringar och därför vill jag nu visa att vårt tänkande återaktiverar rörelsen 

från de immobila ordklasserna. 

This kind of movement no longer depends on a moving body or an object which realizes it, nor on 

a spirit which reconstitutes it. It is the image which itself moves in itself.77  

                                                 
75 Marrati, Gilles Deleuze, 92. 
76 Deleuze, Cinema 2, 161. 
77 Ibid. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns två olika vägar som mentala rörelser tar emot språk 

antingen via den mobila eller den immobila vägen. Den immobila vägen (1): Mentala rörelser tar 

emot från reproducerade, immobila och reducerade ordklasser som substantiv, verb och adjektiv. 

Tänkandet återaktiverar språkets uttryck i mentala rörelser utifrån tänkandets egen subjektiva 

tolkning av de konventionella ordklasser eller tecken. Dessa konventionella och kodifierade tecken 

är beroende av kulturell kontext. Den mobila vägen (2): Mentala rörelser tar emot direkt språk 

genom rörelse-bilder och endast från tänkandet utanför kroppen. Affektion-bilden är den viktiga 

länken till två olika mentala rörelser som perception-bilden och handling-bilden. Den förenar dem 

till ett, dvs. substantiv, verb och adjektiv i ett. Den är inte längre beroende av kulturell kontext, 

utan beroende av den biologiska och sensomotoriska rörelse-bilden. Universalspråket går 

oundvikligen via den andra vägen. Den gemensamma nämnaren hos de två vägarna är att rörelse- 

bilderna föregår tankebilder, eftersom tankebilder eller reflektion-bilder konstrueras utifrån 

rörelse-bilderna.   
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IV. Uttryckbarhet 

PROPOSITION VII: Universalspråkets uttryckbarhet är modulation och formlösa materier och 

talspråkens uttryck är kodifiering och form.  

PROBLEM IV: Hur är det möjligt att bevara åtbörden semiotiskt så mycket som möjligt? 

PROBLEM V: Är det möjligt att kategorisera eller identifiera åtbörder utan att använda likheter och 

analogier? 

 

Deleuze säger nämligen att ”[i]n fact, this language system of reality is not at all a language. It is 

the system of the movement-image.”78 Hans utgångpunkt är anti-lingvistiskt, vilket inte betyder att 

han är emot lingvistik utan han syftar på att vi behöver ett större sammanhang till exempel gester 

och inte minst övergången från tankar till uttryck som rörelse-bilder och tid-bilder som 

referensmaterial. Han använder alltså inte något språk som referensmaterial, utan film. Hans s.k. 

anti-lingvistiska vändning handlar främst om att det inte går att analysera språk-som-objekt, 

eftersom de (re)produceras av rörelse-bilden och tid-bilden.79 Så det är därför vi istället ska utgå 

från det omvända hållet dvs. rörelse-bilder och tid-bilder och därefter till dessa reproducerade 

ordklasser och förklara dem. Men Deleuzes anti-lingvistiska semiotik är inte så enkel. Det är ytterst 

få språkfilosofer eller lingvister som har diskuterat om eller refererat till Deleuzes filmsemiotik. 

Jean-Jacques Lecercle har skrivit en hel bok om Deleuze and Language (2002) men har skrivit en 

del om Deleuzes antilingvistiska semiotik från Cinema 2 och inte något alls om rörelse-bilden. Men 

han har inte visat denna koppling mellan språk och systemet av rörelse-bilden överhuvudtaget. 

Deleuze har inte heller riktigt löst gåtan själv, utan lämnat frågan relativt öppen. Lecercle 

intresserar sig för det mesta för Deleuzes tidigare verk bl.a. Tusen platåer. Jag kommer att diskutera 

om kopplingen mellan språken och semiotiken. Jag har också tänkt kommentera hans metod. Vi 

behöver också diskutera denna semiotik som eventuellt kan modifieras till universalspråket och 

som även kan tillämpas till alla språk.  

1. Transformation- och identifikationsproblem 

                                                 
78 Ibid., 29. 
79 J-J. Lecercle, Deleuze and Language (New York: Palgrace Macmillan, 2002), 247. 
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Det finns två distinktioner som är relevanta för det här kapitlet. Den första distinktionen är Deleuzes 

distinktion mellan uttryck och uttryckbarhet, den förra är formad och kodifierad och den senare är 

formlös och modulerad. Rörelserna i film t.ex. är modulerade och formlösa uttryckbarheter. Alla 

rörelser i den sensomotoriska perceptionen och mentala rörelser är också modulerade och formlösa. 

Språkuttryck, tecken och ord, är fixerade, kodifierade och formade. Uttrycket och uttryckbarheter 

är båda fattbara men den förra har en annan funktion än den senare. Den andra distinktionen är 

mellan åtbörd och tecken. Deleuze har inte gjort den distinktionen, men det skulle underlätta för 

oss alla om vi skiljer dessa två begrepp åt. Åtbörden är ett utmärkt begrepp som finns i det svenska 

språket och som betecknar rörelsetecken. Min tanke är att definiera åtbörder utifrån Deleuzes 

semiotik, som vi ska gå igenom i nästa avsnitt. Vi har alltså två tvillingpar, det ena åtbörd och 

uttryckbarhet och det andra tecken och uttryck. 

Jag formulerar nu två invändningar gentemot den moderna lingvistiken och även filosofin, vilka 

vi bör undersöka närmare. Den första invändningen är ”transformationsproblemet” som handlar 

om att Deleuze inte enbart tittar på språkuttryck i sig själv, utan han tittar snarare på allt från rörelse-

bilden/tid-bilden som finns i mentala rörelser till de tecken som den personen uttrycker sig. Det 

förekommer alltid ett reduktionsproblem hos transformationen från mentala rörelser eller 

tankebilder till språkligt uttryck. Den andra invändningen ”identifieringsproblem” handlar om 

svårigheter att identifiera rörelse hos ett språkligt uttryck. Det är inte bara tankebilder som är 

problemet, utan även de verktyg som finns i den lingvistiska verktygslådan. 

Transformationsproblem och uttryckbarhet: En vanlig uppfattning hos lingvistiken och 

språkfilosofin rent allmänt är att det går att analysera språkuttryck i sig själv. Det är som om 

uttrycket är oberoende av medvetandet hos den som uttrycker sig. Experientialisterna och 

fenomenologerna ser denna nödvändiga förbindelse mellan medvetandet och uttrycket precis som 

Deleuze gör, men skillnaden är att de inte härleder eller identifierar den från rörelse-bilden i den 

sensomotoriska perceptionen eller mentala rörelser till uttrycket. De jämför inte heller de två, utan 

de utgår istället från den naturliga perceptionen, rörelseriktning, bakgrund, rumslighet och tecken 

eller begrepp. Deleuze menar att ord eller tecken bara är reproducerade av rörelse-bilden, tid-bilden 

och även tankebilden. Jag förenklar det lite nu genom att sammanfatta så här: Deleuzes ståndpunkt 

är ”rörelsen och uttryckbarheten först!” och experientialisternas ”rumsligheten och uttrycket 

först!”. 
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Vi ska lägga fokus på att transformera från åtbörden, som rörelse-bilden, till ett uttryck. 

Åtbörden, som rörelse-bilden kommer från, är de mentala rörelser, tankebilder (tänkandet) 

eller/och från den sensomotoriska perceptionen. Vårt främsta mål är att bevara åtbörden och 

uttryckbarheten som rörelse-bilden så mycket som möjligt precis som arkeologerna när de gräver 

med tandborste. Tidigare har diskuterats problematiken kring rörelse-bilden i den sensomotoriska 

perceptionen som kan ha förändrats eller försvunnit genom denna transformation till den naturliga 

perceptionen i det tredje stadiet genom att formge och kategorisera olika teckentyper. 

Vad som är unik hos Deleuzes uttryckbarhet är att han fortfarande ser rörelse-bildens åtbörd, 

som ett konkret och materiellt objekt. Det är dels för att Deleuze anser att förnuftets storhet inte är 

mindre än rörelse-bilderna och tid-bilderna, som kommer från den sensomotoriska perceptionen, 

dels för att han menar att rörelse-bilden fortfarande är materiell. Vi kan alltså till och med 

materialisera vårt tänkande. Deleuze säger att ”the thing itself is caught in movement as continuous 

function.”80 Skillnaden är att rörelse-bilden fortfarande är en modulation av objektet.81 I Tusen 

platåer har Deleuze och Guattari tydligare beskrivit skillnaden mellan modulationen och formen; 

även om de inte har använt en och samma term, rörelse-bilder, i boken. Men de syftar på ett och 

samma koncept; utifrån kartografi har man kalkerats till dessa fasta former, t.ex. kan vi skriva av 

en karta med vissa platspunkter och vägar som intresserar oss. Men vi kan på detta sätt inte 

återvända till kartografin (originalet), utan att vi förlorar denna modulation. Deras kartografi är mer 

komplex än den karta jag nyss har gett exempel på, eftersom streck mellan punkter alltid är 

mobiliserade eller hastighetbaserade. Det är därför Deleuze säger i Cinema 2 att: “resemblances 

and codifications are poor methods; not a great deal can be done with codes, even when they are 

multiplied, as semiology endeavours to do.”82 Deleuzes idé är att vi istället ska utgå från 

modulationen, eftersom formerna alltid skapas eller produceras av modulationen och inte tvärtom. 

Modulationen kan också beskrivas som ”pre-signifikant”, dvs. innan de blir betecknade. Formerna 

är underordnade modulationen, även om det kan förekomma unika krafter från former genom 

kombinationen olika tecken och bilder som ger oväntade effekter. Deleuze menar att ”[f]or 

                                                 
80 Deleuze, Cinema 2, 27. 
81 Det har inte med semiologi eller kodifiering att göra utan denna likhet kommer direkt från analogiska 

maskiner som ”indicates modulation” Ibid., 27.  
82 Ibid., 28. 
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modulation is the operation of the Real, in so far as it constitutes and never stops reconstituting the 

identity of image and object.”83  

Deleuze har en poäng att konstnärer ofta känner sig frustrerade över att de inte kan uttrycka sig 

fullt ut genom språket de använder, eftersom de inte kan uttrycka affekter och percepter som inte 

är exakt samma som de känner eller tänker i rörelse-bilder och tid-bilder. Det kan gälla för poeter, 

filmregissörer, arkitekter, konstnärer, fotografer o.s.v. Konsten har också den relevanta rollen att 

kunna förmedla vad andra tänker eller känner, eller med rörelse-bilder och tid-bilder, vilket de inte 

kan göra med talspråkens eller skrivspråkens uttryck. Deleuze menar också att de har en skicklighet 

och en förmåga att tänka rörelse-bilden och tid-bilden samt att förmedla dem i olika 

konstuttryckbarheter. 

Det finns dock en fråga kvar. Hur kan uttryckbarhet överföras från den ena till den andre? Jag 

tänker på en person som talar via den auditiva kanalen och gestikulerar samtidigt. Förmedlar 

personen både modulerade och formade signaler till den andre? Inte alls. Signalöverföringen är 

fortfarande obestämd, dvs. det kan vi inte avgöra om det går igenom auditiv, visuell, eller taktil 

kanal eller vad som helst. Utan hur det har överförts låter vi vara obestämt och öppet. Deleuze 

menar att till och med talspråkens auditiva signaler är modulerade innan de blir formade. Han kallar 

alla former av signalöverföring signaletiska material. 

Alltså överförs alla signaletiska material modulerat till den andre. Det är därför som det är 

relevant att analysera det signaletiska materialet som modulation, vilket innebär att den är 

semiotisk, pragmatisk och inte minst estetisk innan den blir formad. Den främsta svårigheten att 

analysera åtbörden är att den inte får bli ”lingvistiskt” formad, dvs. åtbörden skulle anpassas sig 

efter lingvistikens kulturbaserade normer som tankebilder. Deleuze skiljer de två åt, den första som 

är modulerade och uttryckbarhet, och den senare som uttryck och uttal. Han menar att uttal eller 

uttryck redan är formade. Det finns en ännu viktigare poäng som Deleuze framför ”it gives rise to 

utterances which come to dominate or even replace the images and signs.”84 Fixerade och formade 

tecken och uttryck har denna förmåga att överta formlösa åtbörder och uttryckbarheter. Den viktiga 

orsaken är att de tidiga är identifierade och tolkade och de senare inte är identifierade och inte 

heller tolkade. Det kräver också mindre ansträngning att uttrycka formade tecken, men det formade 

tecken är mer som orderord. Vi använder vårt språk ofta till att befalla vad de andra ska göra och 

                                                 
83 Ibid., 28. 
84 Ibid., 29. 



 

 42 

vice versa. Den modulerade åtbörden kan inte bli orderord, utan den tillåter flera tolkningar. Det 

innebär också att någon före oss har format dessa fixerade tecken och vi blir automatiskt en del av 

denna kultur. De formlösa åtbörderna kommer direkt från mentala rörelser. Det finns en påtaglig 

skillnad mellan rörelse-bilden genom t.ex. visuella, taktila och kinetiska signaletiska material och 

det auditiva signaletiska materialet. Jag skulle säga att det auditiva signaletiska materialet är 

fortfarande modulerat, men det fungerar som en del av rörelsebilden, men absolut inte den 

privilegierade positionen som Saussure tycks tro. Det är omöjligt för oss att dela upp olika 

sinneperceptioner, utan vi lämnar hela den sensomotoriska perceptionen som en obestämd 

modulation. 

Identifieringsproblem och åtbörd: Låt oss nu betrakta teckenspråksforskningens svårigheter att 

definiera eller förklara dessa modulerade uttryckbarheter.85 Jag har valt Liddells avbildande verb 

eller tecken (depicting sign), dels för detta sistnämnda begrepp tycks ha accepterats och använts av 

allmänheten inom lingvistiken och språkrådet idag i Sverige och Norden, dels för att Liddells 

beskrivning av avbildande verb och även andra verbfunktioner är närmare åtbörden om vi jämför 

med de tidigare lingvisternas ståndpunkter.86 Liddells idé bygger, till skillnad från de tidigare 

teckenspråksforskarnas, på rumsligheterna som grund vilket vi tidigare har diskuterat och dessutom 

finns det olika verbfunktioner ”inne” i rumsligheterna bl.a. avbildande verb.87 Vi ska inte fördjupa 

oss i Liddells arbete om avbildande verb, utan Liddells och även övriga lingvisters taxonomiska 

svårighet bör istället belysas och diskuteras.  

Det verkar som om det finns flera problem hos Liddell men den gemensamma problematiken är 

att han använder andra lingvistiska begrepp för att kunna beskriva avbildande verb och andra verb 

i rumsligheterna. Det verkar finnas några metabegrepp som är överordnade andra begrepp. Om vi 

analyserar Liddells arbete semiotiskt, så vi kan se några återkommande metabegrepp som form, 

kodifiering, analogi, likheter, gradskillnader och paradigm. Jag börjar med de mest återkommande 

problematikerna som analogi och likheter.  

                                                 
85 Ted Supalla, och även andra lingvister, har försökt beskriva åtbörder som med flermorfemiga verb, vilket 

är en härledning från fonologins kirem (jfr. talspråkens fonem). Från 70-talet fram till idag har lingvister 

försökt beskriva åtbörden utifrån den majoritetstalspråkens tecken och dess sammanhang. Liddell, 

Grammar, Gestures and Meaning in American Sign Language, 261- 273. 
86 Språkrådet 2015. Avbildande tecken, http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-

teckensprak/det-svenska-teckensprakets-grammatik/teckenbildning/avbildande-tecken.html.den. Hämtad 

2017-09-13. 
87 Utpekande verb som indicating verb, riktningsverb som directing verb. Liddell, Grammar, Gestures and 
Meaning in American Sign Language. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak/det-svenska-teckensprakets-grammatik/teckenbildning/avbildande-tecken.html.den
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak/det-svenska-teckensprakets-grammatik/teckenbildning/avbildande-tecken.html.den
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Vi kan säga allmänt att vi inte ska leta efter analogier och likheter hos var och en åtbörds 

uttryckbarheter eftersom åtbörden inte bör representera något. Jag kan plocka några exempel vad 

Liddell har gjort, vilket är karakteristiskt hos lingvister och även forskare inom andra 

vetenskapsdiscipliner. Han försöker avkoda avbildande tecken som verb och försöker dela upp 

olika kategorier och placera dem till olika tomma lådor.88  Han lägger också till t.ex. ansiktsuttryck 

(s.k. icke-manuella signaler) som adjektiv till detta avbildande tecken.89 Han har tydligen tänkt i 

analogi med talspråkens adjektiv som ett attribut till verbet. Till exempel kan man säga att två 

avbildande verb tillhör samma kategori, men det är helt meningslöst utifrån semiotisk synpunkt, 

även i syfte att bedöma grader hos ett kontinuum. Det är förståeligt att Liddell vill göra sitt arbete 

vetenskapligt, men i praktiken får det en motsatt effekt, dvs. åtbörden har reducerats till eller ännu 

värre digitaliserats till en uttrycksform som vi kan referera till som analogier, likheter eller matchas 

ihop med andra talspråkens tecken. Han har delvis transplanterat talspråkens lingvistiska trans-

bilder till sin egen teori. Universalspråkets åtbörd (rörelsetecken) kan vi helt enkelt inte behandla 

på detta sätt, t.ex. analogier, likheter, form, gradskillnader och koder. 

Sammanfattningsvis är transformationen från rörelse-bilden till ett uttryck nödvändig. På detta 

sätt kan vi bevara och identifiera uttryckbarheter. Det är också ett ytterligare bevis på att 

teckenspråkspoeterna tillämpar universalspråkets uttryckbarhet, dvs. de kan uttrycka sig enbart 

med formlösa materier som åtbörder. Åtbörden bör vara öppen och modulerade. Huvudpoängen är 

att vi inte kan använda denna typ av filosofisk verktygslåda som former, analogier, koder och 

likheter för att förklara åtbördens universella karaktärer. Verktygslådan utestänger snarare våra 

möjligheter att analysera den modulerade åtbörden och universalspråket. Vi dras istället ner till 

talspråkens homogeniserade analogier, kodifieringar och likheter. Det kan vi kan se i de pågående 

diskussionerna om distinktionen mellan avbildande tecken eller verb och lexikala tecken, och inte 

minst diskussionerna om det internationella teckenspråket. Åtbörden är fortfarande ett objekt och 

material som vi kan referera tillbaka till. Åtbörden är modulerade. Tecken (lexikala tecken och 

talspråkens ord) är kodifierade och formgivna. Tecknet är beroende av den socio-kulturella 

                                                 
88 Liddell har kategoriserat avbildande verb som representerade eller kodade för ”actions or states”. Ibid., 

261. 
89 ”It is also produced with the nonmanual signal ’mm’ (note the lip configuation and head tilt) signifying 

relaxation and enjoyment.” Ibid., 270. Det är värt att notera att han underordnar affektion-bilden till verbet, 

men det fungerar bra i talspråken men inte i teckenspråken. Ansiktsuttryck är en del av affektion-bilden, 

vilket jag kommer att gå igenom i det sista avsnittet i det här kapitlet.    
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kontexten, vilket innebär att andras tankar kan transplanteras hos en annans tanke genom tecken. 

Åtbörden är inte beroende av någon form av representation och är blivande.  

2. Deleuzes semiotik – Rörelsebildssystemet 

I vilken utgångspunkt ska vi börja med att analysera eller framlägga åtbörden? Vi bör vara 

konsekventa och gräva väldigt försiktigt med tandborsten precis som arkeologerna gör. Det innebär 

att vi måste granska vart och ett begrepp som är giltigt för vårt projekt, både små detaljer och 

helhetsbild. Jag upprepar vad Bergson säger ”[i]t is only on this plane that a simple interval of 

movements can be produced. And the brain is nothing but this – an interval, a gap between an 

action and a reaction.”90 Det gäller för alla livsformer. Poängen är att hjärnans perception eller 

tänkande inte är annat än detta intervall; ett gap mellan perception-bilden (reaction) och handling-

bilden (action). Frågan är hur har informationen överförts från tänkandet (mentala rörelser) eller 

den sensomotoriska perceptionen till ett uttryck?  Vissa åtbörder är mer sårbara än andra åtbörder 

och åtbörden är mer sårbar än tecknet. De försvinner ju fort lingvister försöker definiera dem. Ofta 

dominerar tecknen och tar över andra uttryckbarheter som gestikulation eller ansiktighet. Deleuze 

designerar istället den systematiska ordningen för att kunna fånga upp de känsliga åtbörderna, som 

affektion-bilden till exempel. Utan tvivel spelar Peirces semiotik en viktig roll för Deleuzes filosofi 

i Cinema 1-2.91 Deleuzes idé är att kombinera Bergsons intervall och rörelseontologi med Peirces 

semiotik. Han modifierar Peirces semiotik lite genom att härleda från intervallet, eller intervall-2, 

istället för Peirces naturliga perception som är fenomenologisk. Nu ska vi utgå helhetsperspektivet, 

dvs. från tre olika möjligheter, (1) rörelsebilden och dess tre variationer, (2) reflektion-bilden, (3) 

tid-bilder och (4) montage som indirekta tid-bilder. Vi har tidigare gått igenom (1 - 2) i kapitel II 

och III. Tid-bilden (3) är den mottagande som uppfyller helt rörelse-bildens gap utifrån egen 

”tolkning”. Deleuze menar att tid-bilden, är den filmteknik som oftare förekommer efter det andra 

världskriget, som har ett viktigt syfte för att få publiken känna något djupare eller spirituellt genom 

att knyta ihop tittarens tidigare erfarenheter med filmens tid-bilder. Tid-bilden är ett effektivt sätt 

för regissören att förankra publikens egna tänkande eller tidigare upplevelser. Montaget (4) är att 

kombination av två eller flera intervall och ges effekter beroende på hur de kombineras eller 

                                                 
90 Deleuze, Cinema 1, 71. 
91 Deleuze påstår i det franska förordet att Peirces semiotik är lika viktig som ”Linnaeus’s classifications in 

natural history, or even more with Mendeleev’s table in chemistry.” Deleuze, Cinema 1, xviii. 
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organiseras, t.ex. dramaturgiska effekter. Deleuze sätter rörelse-bilderna (den första möjligheten) i 

den första ordningen och därefter har vi montaget och tid-bilden i det hela rörelsebildssystemet. 

Deleuze har anammat Peirces kardinalordning, men modifierat den till sitt eget system. Till skillnad 

från Peirce öppnar Deleuze de tredje och fjärde möjligheterna (tid-bilden och montaget) i detta 

semiotiska rörelsebildssystem i den sista kardinalordningen, dvs. den sjätte. Nu kan vi lägga fokus 

mer på detaljer i den första möjligheten, rörelse-bilden och dessa tre variationer. Deleuze har skapat 

sex lager istället för Peirces tre. Deleuzes idé är att skapa perception-bilden först, men inte samma 

perception-bild som vi tidigare har visat. Vi vet ju att perception-bilden alltid finns med i varje bild 

oavsett situation. Det finns två rörelser i perception-bilden, det ena är mottagaren och det andra en 

utförd rörelse. Men i detta fall har Deleuze konstruerat en ”konstgjord” perception-bild, som inte 

är detsamma som den ”naturliga” perception-bilden på grund av tre praktiska orsaker. Den 

rörelserelationen (1) är att perception-bilden inte längre handlar om rörelse utan en relation mellan 

rörelse och rörelse-intervallet. Det handlar inte längre om en ögonblicklig tidpunkt hos en 

perception eller rörelse i sig själv utan ett helt rörelseintervall mellan play- och stoppknappen. 

Perceptionen av en annans inramning (2) är att mellan den naturliga perception-bilden och den 

konstgjorda semiotiska perception-bilden bör vi tänka på att den senare snarare är en perception av 

en uttryckbarhet snarare än en perception. Eller vi kan omformulera den till perception av en 

materiell uttryckbarhet. Deleuze definierar denna perception som: 

…will have two poles, depending on whether it is identified with movement or with it interval 

(variation of all the images in their relations with each other, or variation of all the images in 

relation to one of them). 

Kardinalordningen (3) är att han justerar om den naturliga perception-bilden till den semiotiska 

perception-bilden att den senare är per definition mer omfattande, eftersom den också ger plats åt 

andra rörelse-bilder som affektion-bilder och handling-bilder. Precis som Peirce konstruerar 

Deleuze denna kardinalordning, men den semiotiska perception-bilden står på den första platsen, 

dvs. zeroness, före Peirces firstness. Affektion-bilden och handling-bilden kommer som firstness 

respektive secondness. Skillnaden är att det semiotiska systemet måste gå igenom t.ex. fyra lager 

till handling-bilden, först perception-bilden, affektion-bilden, impuls-bilden, som står emellan 

affektion-bilden och handling-bilden, och till sist handling-bilden. Den semiotiska perception-

bilden har alltså blivit en del av saken (la chose), dvs. den är konstruerad och immanent. Det finns 
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också femte och sjätte i denna kardinalordning, reflektion-bild respektive mental-bild. Den 

sistnämnda öppnar tid-bilderna.  

Därefter ska vi namnge det semiotiska rörelsebildssystemet som intervall-2, som vi kan 

sammanfatta nu som perceptionen (intervall-1) av en annans inramning (intervall-2). Intervall-2 är 

också tänkandet utanför kroppen Deleuze kan på detta sätt materialisera alla uttryckbarheter till 

och med affekter. Intervallet-2 är också en relation mellan rörelse och rörelseintervallet och inte 

minst en relation till andra rörelse-bilder (kardinalordningen). Intervall-2 är också semiotiskt 

konstruerad och tredjepersonens perspektiv. Intervall-1 kan vi nämna som den vanliga 

sensomotoriska perceptionen och förstapersonens ”subjektiva” perspektiv. Vi kan alltså strunta i 

intervall-1, eftersom vi inte kan materialisera intervallet. Filmens intervall-1 är åskådaren 

(perception-bilden) som fångar upp de som utför rörelser på den vita duken som är den andra 

ytterpunkten (handling-bilden). Filmens intervall-2 är mellan kameraögat som perception-bilden 

och som fångar det som de utför på scenen som handling-bilden. Vi ser alltså intervall-2 som är 

”inne” i den vita duken. Om vi tittar på språkens uttryckbarhet är den inte detsamma som kinema-

to-grafins uttryckbarhet. Med språkens uttryckbarhet menar jag alla språken inklusive talspråken. 

Det förekommer ofta att talspråkens gester, kroppsrörelse, ögonrörelse eller mimik avslöjar hur 

hen använder det andra intervallet som hens mentala rörelser utanför kroppen. Med hjälp av den 

kognitiva lingvistens termer som t.ex. avbildande och token rumslighet kan vi tydligt se hur hen 

tänker samtidigt som hen försöker uttrycka sig genom att använda detta utanför-kroppen-intervall 

genom dessa signaler. Att vi får denna uttryckbarhet som innebär vi tar emot rörelsebildssystemet 

från den andre, även i talspråken. Det går inte att analysera gester som attribut eller hjälpmedel till 

detta semiologiska språksystem, så vi förlorar denna uttryckbarhet och på köpet får vi istället dessa 

formade materier som uttryck. Det är därför vi bör utgå från uttryckbarhet snarare än uttryck eller 

uttrycksform. Universalspråkets uttryckbarhet är som sagt en oformad materia där vi fortfarande 

kan peka på lika konkret materia som tecken eller ord. Det finns endast i det andra intervallet. Men 

vi måste först gå igenom några skillnader mellan film- och språkuttryckbarheter i det andra 

intervallet. Det finns några påtagliga skillnader.  
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Den första skillnaden (1) är att den personen som uttrycker sig till den som lyssnaren, dvs. öga 

mot öga. Kamerans öga står inte mittemot tittarens ögon, utan mot det motsatta hållet, dvs. mot 

scenen (se den första figuren). Intervall-1 hos universalspråket och filmen ser likadant ut och 

fungerar ungefär samma, eftersom det är en levande perception. Intervall-2 är inte längre levande 

utan är ett ting eller en materia. Det är också en annan persons inramning. I intervall-2 är de riktade 

helt åt varsitt håll. Den andra skillnaden är att filmens 2D-rörelse-bild är platt som den vita duken, 

universalspråkets 3D-rörelse-bild som ger ett utrymme för berättaren tecknar eller gestikulerar 

utanför kroppen. Utifrån berättarens rumsliga intervall (intervall-2) kan berättaren bilda och sortera 

olika begrepp på olika platser utanför kroppen, som vi kan benämna hologram-åtbörd. Den tredje 

skillnaden är att filmen fångar allt i denna filmvinkel. Det innebär att den fångar färger, rörelser, 

även bakgrundrörelser, ja allt. Filmen kan också zooma fram ett objekt och ge bakgrunden opacitet 

(suddat). Men gestikulation eller teckenspråk kan inte göra detsamma, utan att de alltid relaterar 

sig till de osynliga surrogaterna som finns i bakgrunden. Det innebär att lyssnaren alltid förväntar 

sig att det finns osynliga surrogater runt tecknarens utrymme (intervall-2). Berättaren styr upp vilka 
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delar som ska finnas med i en rumslighet. Det är ytterligare ett argument varför vi inte kan tillämpa 

den kantianska rumsligheten eller experientialisternas mentala rumsligheter. Vi tänker inte på alla 

prylar som finns i ett rum, utan hela tiden relaterar vi oss till den som utför rörelse. Det fotografiska 

kameraögat registrerar ”allt”, vilket visar i filmens intervall-2. Det är svårt att säga hur mycket vår 

sensomotoriska hjärna registrerar utifrån den andra yttrepunkten, men det obestämda ligger 

någonstans mellan filmens intervall-2 och språkets intervall-2.  

3. Universalspråkets semiotik 

PROPOSITION VIII: Universalspråket bör vara den semiotiska modellen för alla språk. 

Nu tänker jag ge några exempel på att det finns svårigheter att tillämpa Deleuzes semiotik för språk 

rent allmänt, då menar jag både talspråken och teckenspråken eller rättare sagt universalspråket. 

Deleuzes poäng är att språkforskningen inte bör använda analogier, likheter, kodifieringar, 

eftersom forskningen på detta sätt blir oförmögen att upptäcka något material som står utanför 

majoritetsspråkens teoretiska inramningar. Språkforskningen bör, enligt Deleuze, härleda från 

intervall-2 som står för alla uttryckbarheter och inte minst perception och tänkande, och sedan till 

språkuttryckbarheter. Svårigheten är att filmens och universalspråkets intervall-2 ser lite 

annorlunda ut, vilket jag tidigare har introducerat. Jag börjar i tur och ordning, dvs. först 

perception-bilden och går sedan vidare till mentala relationer. 

Perception-bilden, zeroness: Nu måste vi identifiera tre ytterligare åtbörder i perception-bilden, 

vilket alltid tillämpas i språken och inte så ofta i filmen. En relevant skillnad mellan filmen och 

universalspråket är att filmen inte har samma behov att uttrycka sig som universalspråket eller 

övriga språk har. Anledningen är att filmen fångar ”allt” inklusive t.ex. olika personer i en och 

samma bild. I en vanlig språklig uttryckbarhet kan man inte göra så, utan man övertar istället en 

annans roll oftare som vi tidigare har diskuterat om surrogatet. Till skillnad från Liddells mentala 

rumsligheter dekonstrueras först de fem rumsligheterna sedan rekonstrueras de tre olika 

perception-bild-åtbörderna till rörelsebildssystemet. Nu har vi tre olika uttryckbarhetsåtbörder, jag-

åtbörd, surrogat-åtbörd och neutral-åtbörd. Oavsett om det är vardagskonversation, skönlitteratur 

eller sakprosa handlar det alltid om någon av de tre åtbörderna.  Först ska vi beteckna berättarens 

subjekt som är ”inne” i en händelse eller en här och nu situation som kan antingen vara jag-åtbörd 

(1a) eller surrogat-åtbörd (1b). Berättarens subjekt som inte är med i händelsen (2) dvs. neutral-

åtbörden. Så här kan det gå till när någon försöker beskriva en entitets rörelse, t.ex. hur elektroner 
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förflyttas runt i atomkärnan eller hur en motorväg går från en stad till en annan i en omvänd kartbild 

(intervall-2). Subjektet är alltså inte med i denna händelse, men personen skapar eller återskapar 

en rörelseföreställning hur den fungerar eller vad den är vanligtvis i en annan skala än vad den är i 

verkligheten. I talspråken görs det ofta genom gester och kroppens förflyttningar. Den här neutral-

åtbörden används ofta som sakprosa eller i försök att beskriva någon fakta.92    

De tre åtbörderna, jag-åtbörd, surrogat-åtbörd och neutral-åtbörd är nödvändiga för 

universalspråket och semantiken. De tre åtbörderna fungerar som tre olika ”kameraögon”, men i 

filmen har vi svårare att avgöra vilket kameraöga man filmar för tillfället. I filmen är det ofta 

neutral-åtbörden som gäller. Det är omöjligt för oss att avgöra om vårt tänkande liknar Deleuzes 

kinematografiska tecken eller universalspråkets tre åtbörden, men jag tror snarare att tänkandet är 

närmare till universalspråket, dvs. med dessa ”fragment”-rörelse-bilden där man inte registrerar 

allt. Till sist ska vi inte heller bortse från att dessa tre åtbörder i perception-bilden fortfarande är en 

del av Deleuzes dicisign dvs. vi kan omöjligt identifiera det rena jaget eller subjektet utan det står 

alltid någonstans mellan de två polerna, dvs. berättarens eller personen som berättaren talar om 

dvs. den heterogena grunden.  

Affektion-bilden (firstness): Ytterligare en skillnad mellan filmen och språket är att en vanlig 

språkkonversation möts minst två personer ansikte mot ansikte. Ansiktigheten förflyttas inte, utan 

stannar alltid där. Det är en maximal uttryckbarhet om man kombinerar ansiktigheten med andra 

uttryckmodulationer. I teckenspråken kan man, till skillnad från talspråken, inte ta bort 

ansiktigheten. Teckenspråksforskningen, inklusive Liddell, tycks ha denna uppfattning att 

ansiktsuttrycket snarare fungerar som attribut till diverse tecken.93 Ansiktigheten bör delas till två 

olika åtbörder, reaktion-åtbörd och kvalitetbeskrivning-åtbörd. Den senare åtbördtypen är ofta 

förbisedd men den är en viktig förklaring till distinktionen mellan mimik och språk. Mimiken kan 

till en viss del också betraktas som ett universalspråk trots dess bristande förmåga att beskriva 

fullkomligt den andra ytterpunkten i intervallet, kvalitetsbeskrivning-åtbörden och den hela 

handling-bilden. Jag tar Marcel Marceaus två föreställningar The Mask Maker och The Tango som 

                                                 
92 Utifrån Liddells perspektiv är subjektet som står utanför rumslighet (jfr. neutral-åtbörden), vilket vi kan 

finna i de tre avbildande, boj- och tokenrumsligheterna.  
93 Teckenspråksforskningen, inklusive Liddell, tycks tro att ansiktsuttrycket, som de vanligtvis kallar icke-

manuella signaler (IMS), att IMS har denna attributfunktion, dvs. en tilläggsfunktion till verb eller 

substantiv, adjektiv till exempel. IMS har också andra funktioner som topikmarkör, t. ex. att sätta punkt i en 

mening eller markerar att en bisats kommer efter huvudsatsen. Det är ett ytterligare exempel på att 

forskningen ständigt försöker efterlikna majoritetstalspråkens strukturer.  
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exempel.94 Det är omöjligt att jämföra gester med teckenspråk, eftersom gestikulationskvalitet hos 

olika kulturer varierade stort.95 Utnyttjandet av kvalitetsbeskrivning-åtbörden är nödvändigt för 

sakprosan eller faktabeskrivningar i reflektion-bilden och mental-bilden. Marceau använder 

affektion-bilden som står mellan den första ytterpunkten, ansiktighetens receptiva del och den 

andra ytterpunkten, handling-bilden. Till skillnad från Deleuze betecknar jag inte ansiktighet som 

en enhet utan en hel ockupation mellan den första och den andra ytterpunkten. Marceau stirrar till 

exempel mot det osynliga föremålet, vilket är den hela ockupationen. Vi kan inte referera till filmen 

på samma sätt. Den vita duken är platt och 2D. Marceau använder perception-bilden antingen jag-

åtbörden eller surrogat-åtbörden och dessa osynliga surrogat-föremål runt honom på scenen. Den 

andra ytterpunkten, handling-bilden, är för Marceau utförda rörelser, vilka han ofta inte klarar av 

att beskriva. I perception-bilden utnyttjar han fullt ut jag- och surrogat-åtbörden, men inte alls 

neutral-åtbörden. I affektion-delen utnyttjar han i stort sett bara reaktion-åtbörd dvs. hans egen 

reaktion på den andra ytterpunkten eller bara känslouttryck från den receptiva delen, ansiktigheten.  

Om vi jämför med talspråken, T.ex. den stora bilen åker fort förbi mig.  Jag ger min ansiktighet till 

bilens form (adjektivet) och även till hastighet (adverb). Affektion-bilden ockuperar allt eller 

förbinder ansiktigheten till bilen (handens j-form). I Talspråken används istället adjektivet och 

adverbet som kodade till bilens ”kvalitet”. Den marceaunska mimiken kan inte användas på detta 

sätt i affektion-bildens andra halva. Det är därför dövartisten Ramesh Meyyappan har lanserat idén 

”sign mime”, dvs. han ger affektion-bilden ”kvalitetsbeskrivning-åtbörden” på den andra halvan, 

dvs. handlingsbilden. Då ges det en fullkomlig bild på scenen. Det betyder inte att Marceau är 

sämre, utan han ger en annan effekt. Utifrån universalspråkets aspekt är kvalitetsbeskrivning-

åtbörden avgörande och den ges en fullständig rörelse-bild till skillnad från en normal gestikulation 

eller mimik. Den blir också svårare att förstå för de icke-kunnande.  

Handling-bilden (secondness): Det finns två skillnader mellan språket och filmen. Den första 

skillnaden är filmens 2D och språkets ”taktila rumslighet” dvs. 3D., vilket vi redan diskuterat i 

affektion-bilden.96 Den kan definieras som tänkandet utanför kroppen och det når inte längre än 

armarnas längd, dvs. det taktila avståndet och cirka 180 grader bredd (se den andra figurens 

                                                 
94 Marceau, Marcel. The Mask Maker och The Tango (Tillgänglig via YouTube) [film] Hämtad den 2017-

12-31. 
95 A. Kusters,”’Our hands must be connected’: visible gestures, tactile gestures and objectes in interactions 

featuring a deafblind customer in Mumbai” i Social Semiotics 27, (2017), 394-410.  
96 Vi ska inte blanda ihop det med Deleuzes any-space-whatever, Deleuze, Cinema 1, 125 - 137. 
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intervall-2 under ”Språk”). I både talspråken och teckenspråken tillämpas den taktila rumsligheten 

som referenser eller utförda rörelser. Den taktila rumsligheten är mer osynlig i talspråken men den 

förekommer oftare. Jag använder beteckningen hologram-åtbörd för det som är utanför kroppen. 

Den andra skillnaden är att den taktila rumsligheten är ”spegelvänd” från lyssnarens perspektiv.  

Deleuze har också nämnt om den inverterade bilden (inverted image), men den förekommer endast 

en del ”figure-sign” i det femte, dvs. reflektion-bilden.97 Deleuze menar att det bara gäller någon 

som reflekterar sitt eget objekt. Men för universalspråket gäller spegelvändningen av alla åtbörder 

från och med handling-bilden och framåt dvs. den sjätte ”mental-bilden”.98 Om jag försöker t.ex. 

beskriva en bil som kommer förbi mig från höger till vänster, så uppfattar mottagaren det från 

berättarens perspektiv. Detta är en tydlig skillnad mellan filmen och universalspråket. Och den 

tredje skillnaden är språkets ansiktighetsrelation till kvalitetsbeskrivning, vilket Deleuze istället 

har placerat i impuls-bilden som symptom eller/och i handling-bilden som synsign.  

Den sistnämnda skillnaden spelar också en central roll i reflektion-bilden, dvs. en relation 

mellan neutral-åtbörd → kvalitetsbeskrivning-åtbörd → figur-åtbörd precis samma som 

Deleuzes med undantag den inverterade bilden.99 Utifrån Liddells mentala rumsligheter kan vi 

räkna in två eller snarare tre olika typer i en, token-, boj- och avbildande rumslighet. I övrigt kan 

vi tillämpa Deleuzes semiotik till universalspråket inklusive de direkta och indirekta tid-bilderna. 

 

 

 

 

                                                 
97 Ibid., 242. 
98 Ibid., 242. 
99 Deleuze definierar figur-åtbörden som ”sign which, instead of referring to its objects, reflects another 

(scenographical or plastic image); or which reflects its own object, but by inverting it (inverted image); or 

which directly reflects it its objects (discursive image). Ibid., 242. 
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V. Konklusion 

All slags språkforskning bör härledas från intervall-2. Den materialiserade uttryckbarheten härleds 

sedan till olika språkuttryck som är ersättande kodifieringar som återigen förklarar vad som har 

försiggått i intervall-2, reflektion-bilder och mentalbilder. Det vore konstigt om vi istället härleder 

från eller refererar till språket-som-objektet, vilket innebär att det transformeras två gånger. Det 

första transformationssteget (1): Rörelsen i intervallet, transformeras till den naturliga perceptionen 

(fenomenologerna och experientialisterna) eller till språket-som-objektet (den moderna 

lingvistiken). Och det andra transformationssteget går från den naturliga perceptionen eller från 

språket-som-objektet till olika teoretiskt lingvistiska ramverk. De kan till exempel inte förklara 

affektion-bilden eller universalspråket på ett bra sätt. Den kognitiva lingvistiken eller 

experientialisterna har till skillnad från den moderna lingvistiken inte agerat vårdslöst och reducerat 

sönder från rörelse till stillastående. Den har istället reducerat halvvägs till den naturliga 

perceptionen som deras undersökande plattform, dvs. semi-reduktionen. Det handlar inte bara om 

att de båda disciplinerna mer eller mindre har förstört bevismaterial, utan de ger även utrymme åt 

majoritetsprivilegiet. Detta privilegium innebär att deras ”vetenskapliga” undersökande snarare 

baseras på deras socio-kulturella värderingar. Det är därför vi aldrig bör ge en språkteori någon 

priviligierad position eller aldrig bör skapa en frusen tankebild utan att vi alltid återvända till 

intervall-2 upprepade gånger och härleda därifrån. I den här uppsatsen har jag kategoriserat tre 

vanliga fällor, tankebilder, priviligierade positioner och identifikationsproblem som likheter eller 

analogier. Och inte minst den sensomotoriska perceptionen som lingvisterna har reducerat till vars 

och ens sinnliga perception. Det kan vi inte heller härleda därifrån, utan är tvungna att härleda från 

den hela sensomotoriska perceptionen, dvs. intervall-2. 

Universalspråkets, även talspråkens och teckenspråkens, uttryckbarhet bygger på de biologiska 

signaletiska materialen. Det ideala språket ska förmedlas precis så som vad förmedlaren har tänkt 

eller har percipierat rörelse-bilder eller/och tid-bilder till den andre. Men i praktiken reduceras alltid 

den språkliga uttryckbarheten. Konstnärens bidrag är att utrycka sig med percepter och affekter 

som finns i detta intervall-2 och är också en komplettering till det som de nationella talspråken eller 

teckenspråken saknar. Det är en anledning till att vi snarare bör undersöka estetiken hos 

teckenspråkslitteraturen eftersom det finns åtbördsdelar som saknas hos de nationella 

teckenspråken och talspråken, och även hos Marceaus mimik. Det är inte bara konstnärliga eller 



 

 53 

skönlitterära uttryckbarheter, utan även sakprosan som kan förmedlas genom percepter och kvalitet 

så nära verkligheten eller inne i förmedlarens reflektion-bilder. Talspråken och teckenspråken 

förmedlas med kodifieringar (teckenspråkens lexikala tecken och talspråkens ord) och med 

kombination av modulerade delar som gester eller rörelseuttryck som ansiktighet. Det handlar 

egentligen inte om annat än intervallet mellan de två ytterpunkterna och därefter kan t.ex. 

reflektion-bilder i det semiotiska rörelsebildssystemet läggas till. Det innebär också att talspråkens 

substantiv, verb, adjektiv och de övriga är reproducerade, kodifierade eller kalkerade från vad 

förmedlaren har tänkt eller percipierat.  Den avgörande skillnaden mellan gester, ansiktighet i 

talspråken eller mimik enligt Marceau är att de kan förmedlas modulerat från den första 

ytterpunkten, perception-bilden t.ex. ansiktighet och en del av affektion-bilden, dvs. rörelseuttryck 

från perception-bilden, men inte rörelseuttryck från den andra ytterpunkten, handling-bilden. De 

har också oförmåga att uttrycka handling-bildens utförda rörelse. Universalspråkets uttryckbarhet 

har alla tre delarna, dvs, modulerade åtbörder i alla delarna. De nationella teckenspråken är blandat 

modulerade och kodifierade, det kan vara kodifierat även i perception-bilden, eller i de övriga 

bilderna. Den gemensamma språkdefinitionen som vi kan skapa här mellan talspråken och 

universalspråket är en uttryckbarhet från en person till en annan eller flera personer genom att 

inkludera de tre rörelse-bilderna (1), reflektion-bilderna (2) och även mental-bilderna (3) i 

kardinalordningen 1-3. Det är därför som Marceaus mimik inte är ett komplett språk, eftersom jag 

menar att det ju av ett komplett språk krävs att det binder ihop de två ytterpunkterna i intervall-2. 

Det kompletta språket gör att diverse information kan förmedlas från en person till den andre. 

Skillnaden mellan universalspråket och talspråken är det förra tillhör det naturliga språket, och de 

senare tillhör det artificiella språket. Det naturliga språket är det som genom modulerade åtbörder 

finns med i de tre rörelse-bilderna, eller de två ytterpunkterna. Det artificiella språket består till en 

stor del av kodifierade tecken. Det är därför vi bör ha universalspråket som en lingvistisk modell 

för alla språk. 

Det artificiella språket, kan vi också underförstå, skapas i stort sett av en socio-kulturell grupp 

och är också kodifierat, representativt, format, kalkerat, immobilt och framförallt digitalt. 

Digitalspråket är att man kategoriserar olika modulerade nyanser till ett och samma lexikala tecken 

eller ord. Det naturliga språket är skapat i stort sett dels av många socio-kulturella grupper som är 

relativt oberoende av varandra genom rhizomatiska förbindelser och dels av det råa sensomotoriska 

eller biologiska signaletiska materialet. Det artificiella språket är också den nietzscheanska 
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ressentimentmänniskans språk, dvs. det finns en stor risk att man inte förmedlar sitt eget tänkande 

utan istället den socio-kulturella gruppens tänkande. Deleuze säger att storheten hos exempelvis 

poeter eller filmregissörer är att ”they think with movement-images and time-images instead of 

concepts.”100 Det vore ännu mer intressant att närmare studera universalspråkets kapaciteter och 

potentialitet. Den amerikanske poeten och litteraturvetaren Jim Cohn är övertygad om att ”[w]hat 

deaf people DO with language is what hearing poets try to MAKE their language.”101 Det är 

lämpligt att ha åtbördsspråket som en språkmodell och även som den allmänna språkdefinitionen 

för alla språk. Med hjälp av Deleuzes nyktra tillstånd kan jag gå mot mörkret och hitta nyckeln. 

 

 

 

                                                 
100 Deleuze, Cinema 1, xviii. 
101 J. Cohn,”The New Deaf Poetics: Visible Poetry.” Sign Language Studies, fall (1986), 263-277. 
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