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Abstract 

Generative force of movement - bodily movement as condition of possibility for perception
Author: Mani Shutzberg
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The standard model concerning the relationship between perception and motility is linear and one-way. 

It depicts the flow between the two as moving from sensation to perception to representation to 

computation, and finally, to motility and action. According to this model, animal being is basically a 

bundle of reflexes. But what can correctly be considered a bundle of reflexes from a natural science 

point of view, doesn't necessarily have to be true. This conception does not take into consideration the 

more complex interactions between motility and perception that constitutes, or generates, animal and 

human beings. From a generative or developmental point of view, motility is less reactive than the 

standard model is willing to accept. It actually plays a constitutive role and precedes perception in a way 

that reverses the relationship between motility and perception when one consider them from a static and 

non-developmental point of view. The embryo for a more fundamental and independent idea of 

movement is harvested mainly from two phenomenologists, Maurice Merleau-Ponty and Maxine 

Sheets-Johnstone, and developed to demonstrate this theoretical possibility.

Keywords: ontology, movement, perception, body, embodiment, neuroscienceMerleau-Ponty, 
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1.0 Introduktion
“[W]e always start at the sensory end and try to come out at the motor side. I very much agree with the  

late von Holst when he suggests that we start at the other end and work our why (sic) back toward  

sensation…. It requires some different way of looking.”

-H.L. Teuber

“If all perceptual activity is necessarily associated with a motor function, then we must ask which of  

these two dimensions, perceptual or motor, should be regarded as dominant. This comes down to asking  

whether it is legitimate to privilege the perceptual dimension [...] and this at the cost of abstracting  

perception from the conditions of its realization, notably the motor dimension. Would it not be better, on  

the contrary, to question this primacy accorded to perception and so to privilege the dimension of  

movement?”

-Bernard Pachoud

   Ordningen, så som den alltid tänkts: man börjar med att betrakta. Man kontemplerar. Man skrider till 

handling. Denna klara och tydliga ordning mellan betraktandet och handlandet och allt som klämts in 

däremellan är kritikens föremål. Den gäller på den mest basala nivå av människans organisering, och 

gör sig gällande också på högre abstraktionsnivåer. Kritikens utgångspunkt är det basala lagret, mellan 

varseblivning och motorik. Varför börjar man alltid i varseblivningens ände och följer ett förlopp, från 

sensation till perception till representation till bearbetning och slutligen till handlingen som avslutande 

händelse? Grundantagandet i synsättet är att motoriken inte orsakar varseblivning, att den är en enkel 

verkan på varseblivningen, som en reflex. Grundantagandet fjättrar organismen och människan vid en 

kausalt passiv ofrihet, dömd till anpassning och reaktion efter miljöns betingelser. Går det att tänka om 

denna relation, går det att tänka ordningen annorlunda? Grundhypotesen som ställs mot denna 

standardmodell är alltså att det motoriska föregår varseblivningen, aktivitet och spontanitet föregår 

passivitet, men också att den inte bara gör det i vissa fall, utan i alla fall, dvs är konstitutiv för 

varseblivningen. Det gäller också i viss mån att precisera vad konstitution innebär, till skillnad från ett 

blott orsakande i kausala termer. Här tillkommer också utmaningen att hitta en grundande aktivitet och 

spontanitet som inte hemfaller åt idealism och solipsism. Kognitionsvetenskapen är på många sätt 

behjälplig i det att den situerar frågan stadigt i en materialism och att den har angripit och angripits av 
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frågorna om kausalitet och konstitution. Därför kommer kognitionsvetenskaplig forskning grunda det 

andra (2.0) frågande kapitlet. Vidare tillkommer frågan om denna aktivitetens och spontanitetens 

karakteristik.

   Det kan dock inte vara upp till kognitionsvetenskapen att lösa grundläggande ontologiska problem, 

och många som adresserat problemet i ett kognitionsvetenskapligt ramverk har därför av naturliga skäl 

haft en stark dragning åt ett filosofiskt håll. Man har ändå bit för bit konkretiserat problemet, och genom 

denna raffineringsprocess förberett frågan att ställas inför filosofin.

Den filosofi som är lämpad att angripa problemet kan vara den som många kognitionsvetenskapliga 

invändningar mot ovanstående standardparadigm identifierar som en av sina rötter: fenomenologin och 

framförallt fenomenologen Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty var den första impulsen i en riktning 

bort från standardmodellen, och det ska här utredas hur framgångsrik han var i detta strävande, samt om 

hans ontologi kan vara förutsättningen för ett radikalare brott med standardmodellen.

   Uppsatsen är organiserad på följande sätt: Först en parentes om metoden (1.1). Andra kapitlet (2.0) ger 

en första orientering i standardmodellens rötter, hur kritiken artat sig inom kognitionsvetenskapen och 

mynnat ut i frågeställningar som är mogna för filosofiska angrepp. Påföljande delar ger presenterar en 

orientering i fenomenologin (3.0), samt Merleau-Ponty och hur han adresserar problemet i ett antal 

relevanta texter, med huvudsakligt fokus på hans huvudverk, Phénoménologie de la Perception (4.0).  

Därefter kommer filosofen Maxine Sheets-Johnstone till tals, både som kritik av Merleau-Pontys 

otillräcklighet och med sin egna ståndpunkt i frågan (5.0). Maxine Sheets-Johnstone driver i sin bok 

Primacy of Movement just linjen att rörelsen kommer först, och är den fond framför vilken alla andra 

mänskliga krafter blir till. Innan sammanfattningen föreslås ett par sätt att tänka hur rörelsen som fond 

eller konstitution kan tänkas.

1.1 Metod

   Att ägna en särskild del av en filosofisk uppsats åt metodbeskrivning hör inte till filosofisk sed. Varje 

mening i en filosofisk text är mättad av metodologiska frågor, så till den grad att filosofi och metodologi 

nästan helt sammanfaller. Det finns ändå anledning att just i detta fall kommentera metoden, eftersom 

föreliggande text avviker något från en traditionell filosofisk uppsats. Uppsatsen befinner sig på ett sätt 

mellan två traditioner, den kognitionsvetenskapliga och den filosofiska. Kognitionsvetenskapen står för 

att framställa och förfina problemen, filosofin står för deras ontologiska omkodning och ansatser till 

ontologiska svar. Detta bör kontrasteras mot ett annat förhållande som kan råda mellan filosofi och 
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vetenskap, där filosofin står för att fråga och rita upp gränser medan vetenskapen står för svaren och 

innehållet. De två förhållandena behöver inte vara motstridiga.

   Uppsatsen har sin bas i filosofiska urkunder som hör till en fenomenologisk och kontinentalfilosofisk 

tradition. Den delar inte bara dessa urkunders innehåll, utan i viss mån även dess något atypiska metod. 

För Merleau-Ponty och Bergson var den samtida vetenskapen, särskilt den av medicinsk och 

psykologisk art, inte främmande stoff för filosofin. Stoffet exemplifierade inte bara filosofiska 

ståndpunkter, utan producerade filosofi genom interrogation av och intervention i vetenskapen. Detta är 

även föreliggande uppsats förhållningssätt. Metoden kan i viss mån uppfattas som en naturalisering av 

fenomenologin, i det att den letar neurologiska, medicinska, psykologiska korrelat till fenomenen. 

Husserl hade själv en kluven inställning till frågan om naturalisering. Det bör dock noteras att det finns 

olika sorters naturalisering. En sort låter naturliga och vetenskapliga korrelat grunda fenomenen och 

verkar i kraft av grundandet reduktionistisk på fenomenologin. Fenomen och subjektivitet blir symptom 

på neurala, biologiska (eller i bästa fall, psykologiska) processer. En annan sort använder korrelaten 

som vägledning, eller ledtrådar, i en fenomenologisk undersökning. Den andra sorten kan vara en 

kartografi, ett navigationsmedel i det filosofiska fältet. Den andra sorten riskerar inte heller att 

underkasta fenomenologin/filosofin ett sanningskriterium som egentligen inte hör till den, och är inte till 

för att visa på om en fenomenell struktur är sann eller osann. Den första sortens naturalisering löper 

alltså risken att bli verifikationistisk, medan den andra inte gör det.

2.0 Karakteristik av den naiva bilden/standardmodellen för förhållandet mellan varseblivning och 

motorik

  Den förhärskande bilden av medvetandet och tänkandet som grundar vetenskaperna som har livet, 

framförallt djurlivet och människan, som föremål. Det vill säga biologin, medicinen och psykologin har 

en serie utmärkande drag som specificerar förhållandet mellan inmatning (sensorik och perception), inre 

mental representation och bearbetning av inmatad data, och slutligen utmatning (rörelse, motorik och 

beteende). Upptäckten av den animaliska kroppen som en uppsättning reflexer har cementerat en linjär 

relation mellan dessa tre element i ovan nämnd ordning: inmatning, representation/bearbetning, 

utmatning. Denna underliggande ontologi har inte gått vetenskapen och filosofin obemärkt förbi och har 

varit föremål för livlig debatt, inte minst inom kognitionsvetenskapen. Bilden av detta antagande, 

villkoren som gör den möjlig, samt bildens konsekvenser, ska i följande inledande kapitel avhandlas i 

ljuset av den samtida debatt som förts inom kognitionsvetenskapen.
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   Inom kognitionsvetenskapen har standardparadigmet för kognitionen gått under benämningen 

kognitivism. Det formativa decenniet för kognitivismen som artikulerad teori var mellan 1943 till 1953, 

då många banbrytande artiklar publicerades i ämnet. Detta skedde parallellt med att beräknande 

maskiner började träda fram som ett viktigt verktyg för vetenskapen. Under denna tid gick fältet under 

namnet cybernetik1. Cybernetiken var ett oerhört framgångsrikt paradigm som visade sig vara 

användbart inom många forskningsfält, från allt mellan ekonomi till artificiell intelligens, då den införde 

beräkningsbarhet för många processer som fram till dess mystifierats, enligt cybernetiken. I den 

beräknande maskinens avbild tänktes också tillvarons tänkande som väsentligen maskinellt. I grund och 

botten betydde detta att tänkandet, men också organismen i stort, med avseende på all inmatad data och 

utmatad “data” (dvs motorik) betraktades som sammanhållet av oändliga serier av 

symbolmanipulationer, eller bearbetning av representationer. Beräkningar som bearbetar verkligheten 

förutsätter en avbildning av världen som är så verklighetstrogen som möjligt och därför är den naturliga 

utgångspunkten för alla system som förhåller sig till en verklighet att detaljrikt skapa en kopia av 

världen i sitt inre (Varela et al., 1994, s.37-41). Varela et al. sammanfattar det kognitivistiska 

forskningsprogrammet i en serie korta frågor och svar:

“Question 1: What is cognition?

Answer: Information processing as symbolic computational--rule-based manipulation of symbols.

Question 2: How does it work?

Answer: Through any device that can support and manipulate discrete functional elements--the symbols 

(their physical attributes), not their meaning.

Question 3: How do I know when a cognitive system is functioning adequately?

Answer: When the symbols appropriately represent some aspect of the real world, and the information 

processing leads to a successful solution of the problem given to the system.”

(Varela et al., 1993, s. 42-43)

Och vad gäller behovet av representation skriver Varela et al. vidare:

"The cognitivist argument is that intelligent behavior presupposes the ability to represent the world as 

being certain ways. We therefore cannot explain cognitive behavior unless we assume that an agent acts 

1 Det är öppet för diskussion huruvida den kognitivistiska ontologin dikterat villkoren för tänkandet också tidigare, 

men att det är just i mitten av 1900-talet som den antog artikulerad form
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by representing relevant features of her situations. To the extent that her representation of a situation is 

accurate, the agent's behavior will be successful (all other things being equal) [...]. What is controversial 

is the next step, which is the cognitivist claim that the only way we can account for intelligence and 

intentionality is to hypothesize that cognition consists of acting on the basis of representations that are 

physically realized in the form of a symbolic code in the brain or a machine." (Varela et al., 1993, s. 40)

Det kognitivistiska paradigmet gör alltså två antaganden gällande representationen: 1. Den måste finnas. 

2. Den måste finnas på en specifik plats. Antingen i hjärnan, i människans fall, eller i maskinen, i 

maskinens fall. Detta är kognitivismen i sin avgränsade version, den som specifikt rör kognitionen. I sin 

avgränsade version omfattar inte kognitivismen perception och motorik, men så fort kognitivismen 

etablerades som disciplin kom den också att göra anspråk på förhållandet mellan perception och 

handling.

  Den tydligaste redogörelsen av en vidare form av “kognitivism” som blivit standardmodellen för 

medvetandets förhållande till varseblivning och motorik har Susan Hurley bidragit med i Consciousness  

in Action (Hurley, 1998). Hon döper denna underliggande bild av medvetandet till “The Input-Output 

Picture”. Denna inmatning-utmatnings-bild ser i perceptionen ett passivt mottagande, eller inmatande av 

data, från världen till organismen. Motoriken är varseblivningens symmetriska spegelbild, ett utmatande 

från organismen till världen. Hon beskriver genom en analogi denna dominanta tradition som en 

gammalmodig och sexistisk syn på äktenskapet mellan perception och handling. De är separata men 

ojämlika (eng. “separate but unequal”). Mannen är perceptionen, den som kommer först, och kvinnan är 

den avledda, deriverade, motoriken. Hon menar vidare att det finns två aspekter av denna tradition. Den 

ena fastlägger förhållandet som huvudsakligen linjärt och enkelriktat, där flödet alltid börjar med värld, 

därefter sensation, från sensation till representation och bearbetning, från bearbetning till motorik, och 

slutligen från muskelfibrernas kontraktioner ut i världen igen. Den andra aspekten hör egentligen till en 

ansats att lösa den förstnämndas hänsynslöst enkelriktade karaktär. Varseblivning och handling är här 

sammankopplade i en oändlig loop, men är blott instrumentellt avhängiga varandra, i det att 

varseblivning är ett medel för motorik och motorik ett medel för varseblivning. För att fortsätta på 

analogin skulle man kalla denna variant för “separate but equal”, en apartheidlogik, som också avtäcker 

drag i separate but unequal-aspekten. Inmatning-utmatningsbilden bär inom sig en dubbelnatur vad 

gäller hierarkin mellan varseblivning och handling. Även om de kan betraktas som varandras inverser, 

spegelbilder (inmatning är det som rör sig från värld till kropp eller representation, och utmatning är det 

som rör sig från kropp eller representation till värld), som symmetriska jämlikar finns där samtidigt en 
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ojämlikhet i det att perceptionen föregår handlingen. Och de förblir, betraktade ur båda aspekter, alltid 

distinkta företeelser (Hurley, 1998, s. 11)

Huvudproblemet med denna bild enligt Susan Hurley är att den blandar samman två abstraktionsnivåer 

och har en förenklad syn på förhållandet mellan dessa två abstraktionsnivåer. För inmatnings-

utmatnings-bilden är inmatning och utmatning isomorft2 med perception och handling. Alltså: det 

ifrågasätts inte huruvida organismen tar in data från en omvärld, bearbetar, och sedan omsätter till 

motorisk rörelse, utan att den blivit paradigmatisk för att att förklara de mer komplexa förhållanden som 

råder mellan perception och handling. På detta sätt har idén om organismen som ett knippe reflexer, 

förvisso sant i sig på en nivå, blivit arketypen för hur subjektivitet finns i världen (Hurley, 1998, s. 247-

249). Subjektivitet är på detta sätt inklämt mellan två perifera egenskaper som fungerar som buffertzon 

mot världen, det vill säga inmatning och utmatning.

  De villkor som gör inmatning-utmatnings-modellen möjlig är således dess lokaliserande av 

medvetandet i ett fixerat inre tillstånd. Den antar att det måste finnas en gräns, inom vilken 

medvetandeinnehåll fixeras i fysiska ting och tillstånd, företrädesvis en hjärna. Även om man tillstår att 

det interna mentala tillståndet är kontextuellt bestämt av yttre ting, gäller det fortfarande att medvetandet 

är antingen en isomorf spegling av eller identisk med detta interna tillstånd. Medvetandet får så en egen 

“plats”, mitt emellan inmatad data och utmatad handling. Så länge den så kallade Inmatning-utmatnings-

bilden är förhärskande är det svårt att komma förbi denna internalism. (Hurley, 1998, s. 283-284). 

Internalismens ståndpunkt är leder till detta antagande, som också är dess definition: Neurala dubbletter 

är också nödvändigtvis erfarenhetsmässiga dubbletter eftersom erfarenhet grundas i neurala tillstånd. 

Positionerna hålls av bland andra Christof Koch och John Searle som båda driver linjen att mentala 

fenomen grundas av hjärnan som både nödvändig och tillräcklig förutsättning (Noë, 2004, s. 209) för 

erfarenhet. Detta fundamentala antagande bland internalister har Susan Hurley valt att kalla antagandet  

om fördubbling (eng. Duplication Assumption). Antagandet innebär att medvetandets och de 

motsvarande fysiska tillståndens relativa autonomi och autism gentemot omvärlden gör det möjligt, 

åtminstone som tankeexperiment, att reproducera ett inre fysiskt tillstånd på sådant sätt att en annan 

identisk hjärna/medvetandeinstans på annat håll och i ett annat sammanhang har precis samma 

medvetande och erfarenheter som originalet. Förändringar i omvärlden har enbart förmåga att på 

medierad väg, instrumentellt ändra medvetandetillståndet genom att förändra det interna fysiska 

tillståndet i hjärnan. Det är i denna mening som medvetandet har en autonomi gentemot omvärlden 

enligt internalismen (Hurley, 1998, s. 294).

2 Isomorfism: En en-mot-en korrespondens mellan elementen i två mängder, i ovanstående fall mellan inmatning och 

perception å ena sidan, och utmatning och handling å den andra.
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  Den ståndpunkt som utgjort en motpol mot standardmodellens grundvillkor, externalismen, menar 

däremot att mentalt kognitivt innehåll kan vara direkt avhängigt världen, inte bara via utsidans 

medierade och instrumentella verkan på inre fysiska tillstånd. Medvetandets innehåll saknar alltså den 

relativa autonomi som internalisterna vidhåller och är i det externalistiska fallet direkt kontextbundet. 

För att exemplifiera med ett tankeexperiment skulle det betyda att två i inre avseende identiska bärare av 

medvetande vid ett givet ögonblick (exempelvis två i minsta detalj identiska kroppar) kan ha olika 

medvetanden om de är inbäddade i olika yttre sammanhang/världar. (Hurley, 1998, s. 296). Alva Noë, 

en av de mer framstående kritikerna av standardmodellen, menar att svaret på samma tankeexperiment 

är att två i inre avseende identiska bärare av medvetande vid ett givet ögonblick inte är medvetande 

överhuvudtaget, varför tankeexperimentet är i grunden felaktigt. Erfarenhet är definitionsmässigt något 

med temporal utsträckning, varför två identiska bärare av medvetande och erfarenhet utsträckta i tiden i 

olika sammanhang kommer divergera. Det enda sättet att tänka sig ett identiskt erfarenhetskomplex över 

tid är att föreställa sig ett identiskt sammanhang (Noë, 2004, s. 218).

  Om den linjära relationen mellan inmatning och utmatning råder, så som den dikteras enligt den 

standardiserade bilden av inmatning och utmatning, där perception är kausal inmatning från värld till 

medvetande och handling är kausal utmatning från medvetande till värld, är den rimligaste följden att 

medvetandet återfinns någonstans mitt emellan dessa kroppsliga förmågor. Enligt Hurley är det den 

dynamiska system-approachen som samtidigt undergräver både inmatnings/utmatnings-bilden och 

antagandet om fördubbling. Detta för att den dynamiska system-approachen just är läran om system av 

element som förändras över tid och deras ömsesidigt konstituerande relationer. Medvetandet sett som ett 

dynamiskt system, är alltså medvetandet utsträckt över tid, vilket undergräver fördubblingsantagandets 

tidlösa ögonblickskaraktär. Inmatning/utmatnings-bilden är en adekvat förklaring av hur inmatning leder 

till utmatning efter bearbetning, men det gäller att förklara hur utmatning också kan återföras på 

inmatning, å ena sidan medierat via utsidan/världen (vilket inte är särskilt kontroversiellt och kan 

förlikas med inmatning/utmatnings-bilden), och därtill även hur det sker “internt” utan “yttre” 

mediering. Komplex dynamisk feedback är den lösning som filosofer har ignorerat i sina 

tankeexperiment gällande fördubblingsantagandet (Hurley, 1998, s. 298).

  Alva Noë som mer eller mindre fortsätter i exakt samma riktning i Action in Perception talar också om 

ett ömsesidigt konstituerande. Bokens huvudsakliga ärende är just att frigöra sinnena från dess 

traditionellt passiva roll. All hittillsvarande kognitionsvetenskap liksom den naiva, vardagliga 

förståelsen för sinnena har tenderat att göra synen, istället för känseln, paradigmatisk för sinnenas 

grundstruktur. Vidare har synparadigmet i sin tur formats efter fotografiet som modell (Noë, 2004, s. 2). 
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Noë repeterar Hurleys påstående om att ovanstående paradigm hör till den övergripande kognitivistiska 

ontologin.

“Perception is input from world to mind, action is output from mind to world, thought is the mediating 

process. If the input-output picture is right, then it must be possible, at least in principle to disassociate 

capacities for perception, action, and thought. The main claim of this book is that such a divorce is not 

possible” (Nöe, 2004, s. 3)

Kognitionsvetenskapen har alltså, med tydliga intryck från filosofin, försökt lösa problemen med den 

kognitivistiska bilden av medvetandet. Framförallt den enaktiva teorin har varit särskilt driven i detta 

avseende3, och inte sällan sökt nödhamn hos bland annat Merleau-Ponty. Genom denna inre rannsakan 

har en serie problem eller tillkortakommanden hos kognitivismen och inmatning-utmatnings-bilden 

formulerats. Susan Hurleys strategi är att visa på de fall där inmatning-utmatningsbilden inte är tillräcklig 

för att förklara relationen mellan perception och handling. Detta visar att inmatning-utmatningsbilden är 

en modell för en partikulär form av koppling mellan perception och handling, men att det återstår att 

frammana en modell som förklarar, eller åtminstone räknar upp, de andra sätten perception och handling 

kan förbindas med varandra.4

3 Samtliga ovan nämnda kritiker av kognitivismen hör på ett eller annat sätt till den enaktiva traditionen. Det enaktivas 

begrepp (eng. enactive) myntades av Varela et al. i boken The Embodied Mind, som satte i rörelse en hel subdisciplin 

inom kognitionsvetenskapen. Uppgiften var att ifrågasätta en uppsättning fördomar som grundat kognitionsvetenskapen: 

att kognition består av en i medvetandet representerad värld och bearbetningen av denna från omvärlden relativt 

oberoende representation. Kognitionen är för den enaktiva teorin en förkroppsligad handling (Varela et al., 1993). 

Evan Thompson, en av förgrundsfigurerna i den enaktiva traditionen i blivande, sammanfattar teorin kärnfullt i fyra 

punkter: För det första är levande organismer autonoma aktörer som aktivt producerar och reproducerar sin egen 

identitet, och iscensätter rekursivt sin egen scen. För det andra är även nervsystemet en autonom och aktiv struktur. Den 

fungerar inte bara som lagringsenhet som digital hårdvara utan skapar mening. För det tredje: tänkandet är en sorts 

förkroppsligad handling, vilket betyder att tänkandet består av en oändlig sammantvinnad fläta av perceptioner och 

handlingar. Man talar om en sensorimotorisk koppling mellan värld och organism som kanske inte helt bestämmer en 

själv-organiserad dynamisk neural struktur. För det sista och fjärde är att en tänkande varelses värld inte på något sätt är 

en yttre och förbestämd företeelse som i ett andra steg resulterar i en andra representation när organismen existerar i 

världen. Den tänkande varelsen är en relationell instans som iscensätts av tillvarons självständiga handlande i och 

sammanfogning med omgivningen. Framförallt på denna sista punkt finns en inte obetydligt beröringsyta med 

fenomenologin (Thompson, 2005, s. 407). 
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 Det huvudsakliga tillkortakommandet hos modellen är dess historielöshet, och i de undantagsfall den 

faktiskt tar hänsyn till organiska systems historia, dess negligerande av det historiska ursprunget, dvs en 

början. Givet detta förbiseende, framstår det som rimligt att ett levande system, och företrädesvis 

tillvarons relation till världen, tänks i termer av inmatning-utmatningsbilden. Men så fort historia och 

utveckling träder in som parametrar att ta hänsyn till, uppenbaras standardmodellens brister. Denna 

upptäckt har varit den enaktiva teorins stora bedrift. Bland andra Varela et al. har i The Embodied Mind 

(Varela et al., 1993) visat hur standardmodellen är oförmögen att både förklara och inkludera historia 

och utveckling i en förklarande modell, och att detta gäller historia och utveckling både från en 

fylogenetisk och ontogenetisk ståndpunkt5.

  Det gäller i det följande att förse ovanstående upptäckt med en stabil filosofisk och ontologisk bas. Den 

naturliga filosofiska utgångspunkten är den som grundarna av den enaktiva teorin också tar avstamp 

ifrån men sällan hänvisar tillbaka till. Utgångspunkten är fenomenologin, där Merleau-Pontys variant av 

fenomenologisk forskningsstrategi har en särställning, dels av egen kraft men också genom att vara en 

förlängning av den senare Husserl. Frågan, eller batteriet av frågor, så som de lyder när de är redo att 

lämnas över till filosofin är: Hur relaterar varseblivning och kroppslig rörelse till varandra? Hur ser  

denna relation ut sedd över tid (dvs med avseende på tillblivelse/födsel/ursprung, utveckling från barn  

till vuxen, och slutligen död)? Säger denna “genetiska” aspekt något om relationen mellan  

varseblivning och kroppslig rörelse i statisk mening, dvs vid varje enskilt, isolerat ögonblick? 

   Innan svaren söks hos Merleau-Ponty och Maxine Sheets-Johnstone bör det nämnas att andra 

invändningar har förekommit vad gäller hur förhållandet mellan perceptuella erfarenheter och motorik 

artar sig. De ska här kategoriseras som en första översikt på alternativ. Den som minns sin Aristoteles 

minns också hans indelning av orsakerna i Fysiken II 3 (Aristoteles, 1996) och Metafysiken V/Δ II 

(Aristoteles, 2004). Antalet orsaker med avseende på typ är fyra:

4 De relationer som kan utmana inmatning-utmatningsbilden enligt Hurley faller inom fyra kategorier. Samtliga rör icke-

instrumentella relationer mellan inmatning och utmatning. Den första är då perceptuella förändringar eller distinktioner beror 

icke-instrumentellt på utmatning. Den andra är då perceptionen inte förändras trots icke-instrumentell beroende av utmatning. 

Den tredje är då grundläggande intentioner förändras beroende på icke-instrumentellt förändring i inmatning, och den sista då 

intentionella invarianter beror icke-instrumentellt på förändringar i inmatningen (Hurley, 1998, s. 369).

5 Fylogenes: artens evolutionära utvecklingshistoria. Ontogenes: den enskilda organismens utvecklinghistoria. Här används 

ontogenes i vid bemärkselse, och inkluderar inte bara morfogenesen, dvs organanläggningen i fosterstadiet, utan organismens 

utveckling från konception till “vuxet” tillstånd.
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I ett avseende (1) kallas orsak det substrat vilket något springer ur och existerar genom. Exempelvis 

bronset som bronsstatyn består av, eller silvret som silvermyntet består av. Den kallas kort för materiell  

orsak.

I ett annat avseende (2) kallar man formen eller arketypen för orsak. Aristoteles exemplifierar med 

oktavers inbördes förhållande som skapar en melodi. Med avseende på en bronsstatyn skulle det vara 

bronsstatyns form som är formell orsak.

I ett tredje avseende (3) kallar man den huvudsakliga källan till förändring eller att en förändring upphör 

för orsak. En människa som ger en annan ett råd är orsaken till den andras eventuella beslut, en far eller 

mor orsakar sitt barn. Det som gör det gjorda eller förändrar det förändrade. Med avseende på 

bronsstatyn är den verksamma orsaken konstnären som skapade den.

I ett fjärde och sista avseende (4) kallar man ändamålet för orsak: Det för vilket något inträffar. Hälsa är 

exempelvis orsak till att människor tränar eller tar den ena eller andra medicinen när de är sjuka. Detta 

är teleologisk orsak eller ändamålsorsak.

Målsättningen med ovanstående minnesövning av aristoteliska doktriner är inte exegetisk eller filologisk 

- snarare taxonomisk. Under vägledning av Aristoteles’ orsakskategorier blir frågan: med vilket kategori 

kan man identifiera tidigare uppfattningar av rörelseorsakad perception?  Nedan är en ansats:

1. Materiell orsak: Sinnesorganen och hjärnan är substratet där perceptionen tar plats. Utan detta 

substrat, ingen perception. Påståendet är, trots sin vulgärmaterialistiska trivialitet, ett påstående om 

kropp och kroppslighet som materiell orsak till perceptionen (Pachoud, i Petitot et al., 1999, s. 204). Det 

förekommer dock en begreppsglidning på denna punkt. Avsikten var ursprungligen att utreda på vilka 

principiellt olika sätt  den kroppsliga rörelsen kunde orsaka perceptionen. Kött är inte identiskt med 

rörelse, även om kött kan vara oupplösligt förbundet med rörelsen som bestämning. Vi ska för tillfället 

förbise glidningen.

2. Formell orsak: Om formell orsak svarar mot form eller komposition är det rimligt att anta att 

kroppslig rörelse som formell orsak till perception ger perceptionen form eller komposition. Många har i 

Held och Heins banbrytande forskning om förhållandet mellan rörelse och perception hittat en tendens 

till vad man kan kalla formell orsak. 1963 publicerade de tillsammans artikeln “Movement-produced 

stimulation in the development of visually guided behaviour”. Den sammanfattade ett experiment där 

Held och Hein fostrade kattungar i mörker och exponerade dem för ljus under kontrollerade former. En 

grupp av kattungarna fick röra sig fritt i rummet, medan en annan grupp kattungar placerades i en liten 

vagn som drogs av den första gruppen. De två grupperna av kattungar delade således en visuell 
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erfarenhet utan att dela den motoriska. Den första gruppen katter med frihet att röra sig efter 

sinnesintryck var som normala katter är, men den andra gruppen kattungar var funktionellt blinda när de 

släpptes fria (Held och Hein, 1963. Se även Varela et al., 1993, s. 174-175; Noë, 2004,  s. 13). Att vara 

funktionellt blind är distinkt från att vara blind i absolut bemärkelse. Vid funktionell blindhet finns 

fortfarande ett inslag av sensation, dvs atomer av sinnesförnimmelse. Rörelsen tillskrivs här rollen som 

organisatör och organisation, både formgivare och form, åt sensationerna. Alltså: Perception är 

sensation plus rörelse. Vidare: Rörelse är formell orsak till perceptionen.

3. Verksam orsak: Kroppen har en förmåga att röra på sig, och när kroppen rör sig i rummet, i 

förhållande till föremål i rummet, kommer perceptionen av föremålen att förändras och framhäva 

perceptuellt innehåll som inte fanns där innan. En tallrik som från sidan avtecknar sig som en ellips på 

näthinnan, förvandlas till en cirkel när man går fram till och ställer sig över tallriken. Man ser en tomat, 

men bara ena sidan av en tomat när man står framför den. För att se baksidan måste man röra sig, och 

inser helt plötsligt att den inte var helt röd, utan något grönare på baksidan. Förnimmelserna eller 

förändringarna i förnimmelserna som följer av att kroppen har rört sig är på så sätt helt klart bestämda 

av rörelsen. Nästan som biljardbollarnas kausala förhållande till varandra lyckas en motorisk händelse 

orsaka perceptuella förändringar i det här fallet. Detta förhållande har specificerats av bland andra Alva 

Noë inom kognitionsvetenskapen (Noë, 2004, s. 65).

4. Den sista orsakskategorin är ändamålsorsaken: Perceptionens raison d’être är den kroppsliga rörelsen. 

All varseblivning och all kognitions sista och yttersta mål är motoriken, handlingen. Denna linje 

företräds i filosofin av bland andra Bergson (Bergson, 1991, s. 13-14) och i kognitionsvetenskapen av 

Daniel Wolpert (Wolpert et al., 2000, s. 1212). 

   Alla dessa tänkbara sätt som den kroppsliga rörelsen kan orsaka varseblivning förblir i sista instans 

just orsaker. Orsaker kan vara konstitutiva, men i ovanstående fall handlar det om hur kroppslig rörelse 

orsakar varseblivningen på ett sätt där den orsakande kategorin trots allt är distinkt från det orsakade. 

Ansatsen är att försöka tänka något annat, en form av immanent orsak, eller immanent konstitution6. Det 

kan visa sig vara en målsättning som inte är möjlig att infria. Vägen dit kan då åtminstone antyda 

huvuddragen i en annan sorts orsakande eller konsitution. 

Därför lämnas stafettpinnen över till filosofin, fenomenologin och Merleau-Ponty för att försöka finna 

det som söks.

6 "Immanens" används här i lös mening i anslutning till en deleuziansk tanketradition. "Orsaken" eller "konstitutionen", 
eller möjligen också "bestämningen" (i brist på bättre benämningar) är interna och affirmerande processer i det 
undersökta föremålet (Se bland annat Deleuze, s. 25-28). 
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3.0 Orientering i fenomenologin

   Fenomenologin följde på en historia av transcendentalfilosofi, där grundfrågan alltid syftade till att 

finna villkoren som gör något möjligt. Det var en rörelse bort från ren ontologi. Fenomenologin tog 

ytterligare ett steg, och fokuserade på erfarenhetens strukturer, och fenomenen i dem, så som de 

uppenbarar sig för medvetandet, dvs ur ett första persons-perspektiv. 

   De två filosofer som haft störst inflytande på Merleau-Pontys filosofi är tveklöst Edmund Husserl 

(1859-1938) och Martin Heidegger (1889-1976), och deras insatser bör därför kort redogöras för som en 

första orientering i hans filosofi. 

   Edmund Husserl började sin akademiska gärning som matematiker men gick därefter över till att 

intressera sig för epistemologi och vetenskapsteori. Det var med Logische Untersuchungen (Husserl, 

1900) som publicerades mellan 1900-1901 som Husserl först presenterade den fenomenologiska metod 

som slog igenom i filosofin. 

Den fenomenologiska metoden beskrevs som i grund och botten ett huvudintresse för de essentiella 

strukturer hos medvetandet som vanligtvis förbises i den naturliga attityden, som är medvetandets 

modus operandi både till vardags och i vetenskapligt tänkande. Vad fenomenologin manar till är ett 

åsidosättande av den naturliga attitydens antaganden om världen för ett exklusivt fokus på fenomenen, 

såsom de framträder i ett första och inte tredje persons perspektiv. Fenomenologins metodologiska och 

epistemologiska grundantaganden var under hela Husserls filosofiskt verksamma liv ständigt föremål 

för revidering, men det första fröet såddes just i Logische Untersuchungen.

Husserl nästa stora verk var första volymen av Ideen (Husserl, 1950), som publicerades 1913. De två 

följande volymerna av Ideen publicerades efter Husserls död och var i princip anteckningar som 

sammanställdes av Husserls forskningsassistenter Edith Stein och Ludwig Landgrebe. Utöver ett 

förfinande av den fenomenologiska metoden presenterades begrepp i framförallt andra volymen som var 

av stort intresse för Merleau-Pontys filosofiska program. Här introducerar Husserl i embryonal form en 

fenomenologi som tar subjektets förkroppsligade karaktär på allvar. Det är allmänt känt att Merleau-

Ponty i arkiven i Leuven läste Husserls anteckningar även om Ideen II (Husserl, 1989), publicerades 

först efter Merleau-Pontys Phénoménologie de la Perception (Merleau-Ponty, 2002. Hädanefter 

refererad till som PP), som utgavs 1945. Ett varningens filologiska finger bör resas här: viss försiktighet 

bör iakttagas vid postumt publicerade verk, i största allmänhet, men i synnerhet i Husserls fall. Av två 

skäl: 1. Opublicerade verk förblir opublicerade av en anledning, och det bör inte antas att positionerna 

som publicerades i Ideen II är sådana Husserl skulle vara beredd att försvara; 2. Det är oklart vilka delar 
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av Ideen II som är skrivet med Husserls bläck, och vad som är skrivet med hans assistenters. Oberoende 

av dessa invändningar tog Merleau-Ponty del av och influerades av dem, och det är egentligen likgiltigt 

vem som skrivit dem. Det verk som däremot publicerades under Husserls livstid, som trots allt nämner 

subjektets lekameliga villkor och behovet att anlägga en tidslig aspekt på den fenomenologiska 

undersökningen är Cartesianische Meditationen (Husserl, 1992), en bok baserad på föreläsningar i 

Sorbonne 1929, som publicerades 1931. Det kommer finnas anledning att titta närmare på denna text i 

kommande avsnitt. Det kan här noteras att Merleau-Ponty nämner verket och de ämnen som är unika för 

verket redan i förordet av Phénoménologie de la Perception (Merleau-Ponty, PP, vii-vi) (Zahavi, 2003, 

s. 1-7).

   Martin Heidegger är nästa stora influens, vars inflytande på Phénoménologie de la Perception  

knappast kan underskattas. Den absolut tydligaste förbindelsen mellan filosoferna kan skönjas i närheten 

mellan respektive tänkares magna opera, Phénoménologie de la Perception och Sein und Zeit 

(Heidegger, 1981. Först publicerad på tyska 1927). Först och främst kan man säga att Merleau-Ponty har 

adopterat tillvarons varaförfattning såsom den formulerades av Heidegger i termer av i-världen-varo. I-

världen-varon är ett svårdefinierat begrepp och nästan hela första volymen av Sein und Zeit (§§12-34) är 

ägnad åt att lägga fram vad begreppet innebär. Inte så underligt, givet att i-världen-varon nästan är 

identisk med tillvaron, dvs det som ska förklaras. Det blir dock ännu krångligare eftersom varje enskild 

del också, likt monader, uttrycker helhetsstrukturen. I-världen-varon bör begripas som ett ihopskrivet 

helt (därav bindesstrecken), men det treledade begreppet definieras i första volymen led för led. I-

världen-varon består alltså av tre begrepp, eller existentialer (det vill säga, bestämningar av tillvaron), 

sammandragna till en sammanhängande helhet: i-varon (kap. 5), världsligheten (kap. 3) och tillvarons  

specifika vara (kap. 4, 6). Här ska det i korthet redogöras för ovanstående begrepp.

   Redan i §13 inleder Heidegger en utläggning av i-varon. I-varon skiljer sig från hur “vara i” används 

som vardaglig kategorial bestämning av ting i världen. I-varon är således inte som vattnet är i glaset. 

Tillvaron är i på ett sätt som är helt skilt från hur vattnet är i glaset, och som innefattar ett visst mått av 

aktiv involvering med omgivningen. Det är ett “i” som lika mycket är “med” och “vid”. Det är dessutom 

så att tillvaron alltid redan är i världen. Det finns inget annat sätt för tillvaron att vara först. Denna 

ombesörjande i-varo är ursprungligare än det vetenskapligt distanserande utrönandet av omvärlden, som 

också nästlat sig in i en naiv förståelse av tillvarons förhållande till världen. 

   I tredje kapitlet utvecklar Heidegger världsligheten som existential. Världsligheten som 

strukturmoment i i-världen-varon, dvs tillvarons vara, har alltså inte något med värld som oberoende 

entitet att göra. Också detta springer ur en fetisch av den naturvetenskapliga världen som antas finnas 
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oberoende av tillvaron. Men världen är inte som den vetenskapliga och i grunden cartesianska 

världsuppfattningen påstår en oändlig anhopning av ting i ett kvalitetslöst rum. Världen består snarare 

av “don”, dvs saker med kvalitativ och pragmatisk laddning, som definieras i termer av sin 

verktygsmässiga, användbara karaktär. De finns till i användbar relation till tillvaron, men också i 

relation till andra don, och ingår så i en helhetsstruktur som Heidegger kallar don-komplex. Tillvarons 

sätt att förhålla sig till denna värld av don-komplex, det vill säga till det tillhandsvarande, kallas för 

ombesörjandet. 

I fjärde kapitlet går Heidegger över till att ge en beskrivning som fokuserar på sista ledet, tillvaron. 

Beskrivningen utgår från frågan om vem tillvaron är. Det preliminära och oreflekterade svaret är “jag”. 

Men jag är liksom den naiva synen på i-varo och världslighet avledda varianter av ursprungligare modi. 

I “jagets” fall är medvarandravaron detta ursprungligare grundande vara. Vi är redan alltid med 

varandra, och jag-varons avknoppningar är det som måste förklaras, inte tvärtom. Detta 

uppochnedvända angreppssätt plågade Husserls filosofi, som var tvungen att förklara hur de 

ursprungligare jagen förbands med varandra. Tillvaron såsom den alldagligt framträder i medvaron är 

enligt Heidegger “mannet” (ty. Das Man) som är alla och ingen på samma gång. 

   I-världen-varon som helhetsbegrepp har varit mycket betydelsefullt för tillblivelsen av 

Phénoménologie de la Perception. Alla tre leden har det gemensamt att de skildrar tillvaron som 

engagerad i världen på ett direkt och oförmedlat sätt, också innan jaget eller självet blivit 

självmedvetandegjort och självständigt i sina göranden och låtanden. Det som mest intresserar Merleau-

Ponty är dock de två första leden i begreppet: I-varon och världsligheten. I och med detta fokus får 

också tillvarons samspel med tillhandsvarande donen genom besörjandet en framträdande roll, medan 

Heideggers existentiella spörsmål samt medvarandravarons omsorg får en mer undanskymd plats.

Men det finns också förstås skillnader, i både i metodologisk avseende och med avseende på 

intresseområde. Till skillnad från Heidegger var Merleau-Ponty inte rädd för att röra sig vid 

naturaliseringens gräns, att dels göra avkall på första persons-perspektivet men också att låta 

vetenskaperna intervenera i filosofin. I hur stor utsträckning detta springer ur Merlau-Pontys specifika 

intresseområde (kroppen och förkroppsligandet) är öppet för debatt. Det bör nämnas att Heideggers 

intresse för kroppen inte var särskilt stort i Sein und Zeit. Han snuddar vid lekamligheten vid ett tillfälle 

i §23 (“I-världen-varons rumslighet”): 

“Förrumsligandet av tillvaron i dess ‘lekamlighet’ - vilken i sig rymmer en egen problematik som dock 

här inte ska tas upp till behandling - utmärks /utstakas/ också enligt dessa [tillvarocentrerade] riktningar 

[, t ex höger och vänster]. När det gäller sådant som är till hands och används för kroppens skull, såsom t 
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ex handskar, alltså sådant som ska kunna följa händernas rörelser - måste tillvaron rikta det så att det 

passar för höger och vänster sida. Ett handverktyg som man håller i handen och som sätts i rörelse 

tillsammans med den, deltar däremot inte i handens specifika ‘handliga’ rörelser. Även om en hammare 

hanteras med handen, så finns det för den skull ändå inga höger- eller vänsterhamrar.” (Heidegger, 1981, 

s. 145). 

Men även om lekamlighet inte nämns direkt särskilt ofta, genomsyras hela Sein und Zeit av denna 

pragmatiskt orienterade filosofi som lätt lånar sig till ett tänkande kring kropp och kroppslighet.

4.0 Merleau-Ponty och kroppens rörelse

4.1. Introduktion

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) är den filosof som får till uppgift att lägga grunden för 

föreliggande texts svar på problemformuleringarna som formulerats ovan i kapitel 2.0. Merleau-Ponty 

rörde sig i den ovan nämnda fenomenologiska filosofiska traditionen. Fenomenologin var länge en 

tradition som i sitt sökande efter erfarenhetens grundstrukturer, med några få undantag, var ointresserad 

av kroppslighetens roll, ända fram till Merleau-Ponty, som varit huvudansvarig för fenomenologins 

förkroppsligande (och alla dess följder). För Merleau-Ponty är perceptionen inte bara en händelse i 

medvetandet eller hjärnan, utan en process som involverar hela kroppen. Att sätta kroppen som 

förutsättning för perceptionen var i sig inte ett revolutionerande ställningstagande, då detta antagande 

ligger till grund för allsköns vulgärmaterialism. Dessutom snuddade Husserl flera gånger vid frågan, om 

än inte som huvudtema, huvudsakligen i Ideen II, framförallt i andra sektionens ("The Constitution of 

Animal Nature") tredje kapitel ("The Constitution of Psychic Reality Through the Body"), §§35-42 

(Husserl, 1989, s. 151-169). Kroppslighetens fråga var inte heller det som grundade Husserls filosofiska 

projekt, varför det är rimligare att ha Merleau-Ponty som undersökningens utgångspunkt. Merleau-

Pontys originalitet låg snarare i att han gav frågan filosofiskt företräde, förtydligade den och förlänade 

en plats och gav en kropp åt Heideggers i-världen-varo7, en konstitutiv “ontologisk” kategori för både 

7 Tillvarons grundförfattning är den treledade i-världen-varon. Som tidigare nämnts går Heidegger systematiskt igenom i-
världen-varons författningsmoment: i- eller därvaron, i-världenheten och det varande/tillvarons vara, i Sein und Zeit. Översatt 
till termer av mer analytisk natur är i-världen-varon såsom Merleau-Ponty tolkar den, enligt Joel Smith (Smith, 2005, s. 556), 
uppburen på fyra av varandra beroende pelare:

1. Non-Kognitivism: Perceptionen är inte avhängig kognitionen, utan tvärtom. Perceptionen är primär, den 
första länken till omvärlden, och kognitionen är en avledning av perceptionen. “The real has to be described, not constructed 
or formed. Which means that I cannot put perception into the same category as the syntheses represented by judgements, acts 
or predications“ (Merleau-Ponty, PP, xi).

2. Externalism: Skiljelinjen mellan det inre och yttre, jag och värld, är upplöst. Med Merleau-Pontys egna 
ord: “Inside and outside are inseparable. The world is wholly inside and I am wholly outside myself” (Merleau-Ponty, PP, 
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res extensa och res cogitans, som i sista instans genom att situera båda i ett och samma kärl, upphävde 

distinktionen. Kroppen blev den ontologiska tvetydighetens plats. Det är kroppsligheten som förankrar 

oss i världen, som ger oss perspektivet och begränsningarna. Förskjutningen från ett rent medvetande till 

ett kroppsligt medvetande har naturligtvis konsekvenser, men det finns dessvärre inte plats att här 

presentera en uttömmande beskrivning av alla dess effekter. För tydlighetens skull bör man vid den 

kommande läsningen ständigt ha i minnet att förkroppsligandet ligger till grund för Merleau-Pontys 

egenhet och användbarhet.

   Förankrandet av medvetandet och perceptionen vid kroppen öppnar också upp det fenomenologiska 

fältet i ett särskilt metodologiskt avseende som gjort denna uppsats möjlig. I Merleau-Pontys högst 

skattade verk där kroppen tematiseras under titeln Phénoménologie de la Perception, lever den 

filosofiska utläggningen i en ovanlig intimitet med samtida neurologiska och psykologiska 

forskningsrön. Tillvaron i gränslandet mellan filosofi och “ontiskt” vetande i allmänhet, och 

naturvetenskap i synnerhet, förpliktigar till en rad viktiga frågor, varav en ska nämnas utan att besvaras 

(också dessa faller ur textens omfång): hur stort motstånd kan fenomenologin uppbåda mot en 

naturalisering? Finns det en irreducibel motsättning mellan fenomenologi och naturvetenskap, mellan 

första persons vetande och tredje persons vetande? Vad kan de två sfärerna egentligen säga om 

varandra, hur kan de vägleda varandra? Det högst otillfredställande svaret måste här bli: att Merleau-

Pontys filosofi överhuvudtaget existerar betyder att fenomenologin är mottaglig för en viss 

naturalisering, att fenomenologin och naturvetenskapen har något att säga varandra, utan att den ena 

utplånar den andra. Att det finns en tradition som fortsätter i samma spår talar också starkt för samma 

sak. 

   Störst uppmärksamhet kommer ägnas åt Phénoménologie de la Perception, men på grund av frågornas 

natur finns det ett behov att åtminstone nämna publikationer där Merleau-Ponty angriper frågan om den 

enskildes ursprung, historia och utvecklingspsykologi. Den första text av Merleau-Ponty som bör 

474).
3. Operativ intentionalitet: Det finns en kroppsligt betingad och ursprungligare intentionalitet som grundar 

den medvetna och propositionella intentionaliteten: “Consciousness is being-towards-the-thing through the intermediary of 
the body. A movement is learned when the body has understood it, that is, when it has incorporated it into its ‘world’, and to 
move one’s body is to aim at things through it; it is to allow oneself to respond to their call, which is made upon it 
independently of any representation” (Merleau-Ponty, PP, 160-161).

4. Obestämbarhet, tvetydighet: Det finns ett irreduciblet inslag av ogenomskinlighet hos i-världen-varon, 
som står emot fullständig deskriptiv penetration. “What enables us to centre our existence is also what prevents us from 
centring it completely, and the anonymity of our body is inseparably both freedom and servitude. Thus, to sum up, the 
ambiguity of being-in-the-world is translated by that of the body, and this is understood through that of time.” (Merleau-
Ponty, PP, 98). “In other words, ambiguity is of the essence of human exist-ence, and everything we live or think has always 
several meanings. [...] Existence is indeterminate in itself, by reason of its fundamental structure” (Merleau-Ponty, PP, 196).
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granskas är således Les relations avec autrui chez l’enfant (eng. “The Child’s relations with others”), 

som publicerades 1951 (Merleau-Ponty, 2007c). Frågan är alltså hur förhållandet mellan perception och 

motorik artar sig i denna text. Merleau-Ponty spjälkar upp det teoretiska problemet i tre frågor: Hur och 

under vilka villkor kommer barnet i kontakt med andra? Vilka är de väsentliga dragen i barnets 

relationer med andra? Och slutligen, hur är sådana relationer möjliga från födseln och framåt? 

(Merleau-Ponty, 2007c, s. 143). Den klassiska psykologin lider av samma oförmåga som Husserl att 

redogöra för intersubjektiviteten. Problemet är, givet den enskilda subjektivitetens ursprunglighet, att 

subjekten är avskurna från varandra och bara kan få tillgång till den andre via kroppen som medium. 

Barnet varseblir från första början, men barnet förnimmer inte den egentliga och exakta meningen i den 

andres uttryck. Merleau-Ponty använder ett konkret scenario för att nå frågornas kärna. Barn är 

mottagliga för andras leenden från en mycket tidig fas i sina liv. Den nödvändiga förutsättningen för 

spädbarnet i tidig ålder att tolka den andres leende är möjligheten att jämföra det med vad Merleau-

Ponty kallar “motoriskt leende”, det vill säga känslan av det egna leendet som samtidigt också är en 

praktik. Frågan är om det nu för detta måste finnas en systematisk korrelation mellan det visuella och det 

taktila interoceptiva fältet8, och därmed mellan den andres kropp och den egna kroppen. Problemet ställs 

på sin spets i frågan om imitationen. Hur imiterar spädbarnet de andra, hur transponeras det visuella 

över på det kinestetiska? I barnpsykologen Paul Guillaumes spår blir svaret att spädbarnet inte imiterar 

den andre, utan att hon bara är ledare, en koppartråd, för handling. Att identifiera handling som sådan 

och leda den vidare är lättare än att identifiera den andre såsom ytterligare en subjektivitet. Handling 

talar direkt till kroppsrörelsen, och behöver inte blanda in erkännandet av det andra som man varseblir 

som en annan som också äger subjektivitet. Det är helt enkelt en förenkling av intersubjektivitetens 

problem (Merleau-Ponty, 2007c, s. 145-147). Merleau-Ponty delar upp spädbarnets utveckling i två 

faser. I den första förkommunikativa fasen finns ingen individualitet, utan enbart en odifferentierad 

anonym kollektivitet. I en andra fas, vid inträdet av en gemenskap som betingas av kroppens 

förtingligande och konstitutionen av den andres särskildhet, uppstår en segregation mellan jag och den 

andre (Merleau-Ponty, 2007c, s. 149). Men hur går det till? Här svävar Merleau-Ponty mellan två 

positioner. Å ena sidan utgör exteroceptionen (den utåriktade perceptionen) och interoceptionen 

(perception av den egna kroppen) likvärdiga element i ett totalt system:

8 Med interoception menas “the sense of touch or of cenesthesia, which, to be brief, we shall call the ‘introceptive image’ of 

my own body” (Merleau-Ponty, 2007c, s. 144). Och med “cenesthesia” menas “a mass of sensations that would express to 

the subject the state of his different organs and different bodily functions. Thus my body for me, and your body for you, 

could be reached, and be knowable, by means of a cenesthesic sense” (Merleau-Ponty, 2007c, s. 144).
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"To be aware that one has a body and that the other’s body is animated by another psyche are two 

operations that are not simply logically symmetrical but form a real system. In both cases it is a question 

of becoming conscious of what might be called “incarnation.” To notice, on the one hand, that I have a 

body which can be seen from outside and that for others I am nothing but a mannequin, gesticulating at a 

point in space and, on the other hand, to notice that the other has a psyche — i.e., that this body I see 

before me like a mannequin gesticulating at a point in space is animated by another psyche — are two 

moments of a single totality." (Merleau-Ponty, 2007c, s. 150)

Men systemets slutgiltiga totalitet speglar inte riktigt hur de två elementen förhåller sig till varandra i sin 

genes:

“saying this, naturally I do not mean that the perception of others and the perception of one’s own body 

always go hand in hand or that they develop at the same rhythm. On the contrary, we shall see that the 

perception of one’s own body is ahead of the recognition of the other, and consequently if the two form a 

system, it is a system that becomes articulated in time.” (Merleau-Ponty, 2007c. s. 150)

Att varseblivningen av självet och varseblivningen av andra utgör ett sammanhängande system behöver 

inte förutsätta perfekt samtidighet. Det är dessutom så att den taktila, interoceptiva varseblivningen av 

självet föregår varseblivningen av andra.

“I said that the perception of one’s own body comes earlier than perception of the other. The child takes 

notice of his own body sooner than he does of the physiognomic expressions of the other. That does not 

prevent the two phenomena from being internally linked. The perception of one’s own body creates an 

imbalance as it develops: through its echo in the image of the other, it awakens an appeal to the 

forthcoming development of the perception of others. [...] It is only between the third and sixth month that 

a union occurs between the introceptive and the extroceptive domains. The different neural paths are not 

yet ready to function at birth.” (Merleau-Ponty,  s. 150-151)

Ovan är alltså en beskrivning av ett system av perceptuella modaliteter som i sin tillblivelse binds 

samman. Interoceptionen föregår exteroceptionen i tiden, men Merleau-Ponty är inte klar med huruvida 

den på något sätt är en nödvändig förutsättning för exteroception. Vad som däremot framgår ur näst sista 

meningen är att, även om domänerna når en slutgiltig funktionell helhet senare efter födseln, kommer de 

till livet som distinkta företeelser som först i ett senare skede förbinds till varandra. Även om frågan om 

förhållandet mellan interoception och exteroception påminner om en annan närliggande distinktion, det 

vill säga den mellan varseblivning och kroppsrörelse, är den inte identisk med den. Interoceptionen är 
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benämningen på de sinnesmodaliteter som först upptäcker kroppens självrörelse och hur självrörelsen 

tillkännager sig för tillvaron. En välvillig tolkning skulle i sådant fall vara att interoceptionens temporala 

primat är detsamma som kroppsrörelsens primat, eller att den åtminstone öppnar upp för möjligheten till 

kroppsrörelsens primat. En mindre välvillig tolkning skulle se frågeställningen som orelaterad till frågan 

om rörelsens primat.

   Hur barnet därefter visuellt lär känna igen sin egen kropp genom spegelbilden, en fråga som ådragit 

sig mycket uppmärksamhet i bland annat psykoanalytiska kretsar, och som Merleau-Ponty diskuterar i 

dialog med psykiatern Henri Wallon och psykologen Jaques Lacan, är nästa stora fråga. I detta senare 

stadium är rörelsen och upplevelsen av denna rörelse inte längre ett potentiellt konstitutivt 

strukturmoment, och därför inte av intresse här, med undantag för några mycket intressanta passager. 

Merleau-Ponty snuddar vid frågan om kroppsrörelsens roll i otematiserad form ett antal gånger i texten, 

framförallt i redogörelser av Henri Wallons postitioner. I en diskussion av Wallons förståelse av 

mimesis, det vill säga barnets övertagande av andras ansiktsuttryck och rörelser i övrigt, dyker Merleau-

Ponty djupare i förhållandet mellan varseblivning och kroppslig rörelse. Möjligheten till mimesis ges av 

makten över den egna kroppen. Denna makt över kroppen uttrycks i termer av kroppsekvilibrium, med 

vilket avses förmågan att hålla kroppen upprätt och balanserad i konkret och fysisk bemärkelse. Denna 

förmåga är minimivillkoret för att andra funktioner i allmänhet och perceptuella funktioner i synnerhet 

(Merleau-Ponty, 2007c,s. 173). Det skulle å ena sidan kunna tolkas som ett motorikens grundande av 

varseblivningen, men eftersom reglerandet av kroppens fysiska jämvikt i sig är ett samspel mellan 

rörelser och uppfattningen av denna rörelse som är nödvändigt för ett reglerande, uppstår en regress: 

frågan om förhållandet mellan varseblivning och rörelse transponeras över på regleringen av jämvikten. 

Har motoriken eller varseblivningen företräde i själva reglerandet av kroppens jämvikt? 

   Texten ger en första orientering i hur frågan kan ställas, och några preliminära om än inkonklusiva och 

icke-tematiserade svar. Frågorna som ställs är besläktade, men inte identiska, med de frågor 

föreliggande uppsats har för avsikt att själv besvara. Merleau-Ponty adresserar huvudsakligen frågan om 

två perceptuella blocks förhållande till varandra, det exteroceptiva och det interoceptiva, och ger en 

antydan om att de interoceptiva föregår de exteroceptiva, och att de interoceptiva möjligen kan ha en 

konstitutiv roll. I det att interoceptionen är särskilt nära knuten till den egna kroppen och den egna 

kroppens rörelse, pekar den indirekt vidare mot den fråga som ligger i ett djupare lager: vilket är 

förhållandet mellan perceptionen (både extero- och interoceptionen) och den fysiska självrörelsen?



23

   Följande delkapitel är sporadiska nedslag i Phénoménologie de la Perception med ett gemensamt 

ärende: att belysa Merleau-Pontys kroppslighetsbegrepp, samt rörelsens roll i den.

4.2 Phénoménologie de la Perception, övergripande uppbyggnad

   I Phénoménologie de la Perception navigerar Merleau-Ponty mellan två ytterlighetspositioner för att 

vinna sin egen. Boken är både en kritik av den intellektualistiska (det vill säga rationalistiska) och den 

empiristiska hållningen mot först och främst perception, men också andra ämnen som tematiseras. Kort 

uttryckt kan man säga att positionerna situeras i en delning mellan omdöme och sensation. Både 

omdöme och sensation är nödvändiga för perceptionen, men intellektualisten har sin utgångspunkt i 

omdömet som grundatom och konstituerande element, medan empiristen har sin utgångspunkt i 

sensationen som grundatom och konstituerande element för perceptionen.

Första frågan är om positionerna helt enkelt är exklusiva motsatser. Vid första anblick verkar det så. 

Som många motsatser samarbetar de dock för att utesluta ett radikalt annat, ett tredje, som faller helt 

utanför deras förenande växelspel. Förutsättningen för ett samspel, även i motsättning, brukar också 

förutsätta en gemensam referensram. Merleau-Pontys kritik angriper positionerna var för sig, och börjar 

på intet sätt med ett hopklumpade av dem två. Identifieringen av gemensamma nämnare är följden av en 

isolerad kritik av å ena sidan empirismen och å andra sidan intellektualismen/rationalismen. 

Föreliggande uppsats hoppar över den enskilda och isolerade kritiken och går direkt till slutsatsen.

   Empirismen och rationalismen sammanfaller sammanfattningsvis på ett antal punkter:

Empiricismens subjekt som inte har en konstitutiv roll alls och rationalismens, som konstituerar allt är 

båda oförmögna att förklara inlärning, något som sammanfattas genom Merleau-Pontys variant av 

Menos paradox:

Empiricism cannot see that we need to know what we are looking for, otherwise we would not be looking 

for it, and intellectualism fails to see that we need to be ignorant of what we are looking for, or equally 

again we should not be searching. They are in agreement in that neither can grasp consciousness in the act 

of learning, and that neither attaches due importance to that circumscribed ignorance, that still ‘empty’ but 

already determinate intention which is attention itself. (Merleau-Ponty, PP, 33)

   

De har också en gemensam hållning till sanningen och distinktionen mellan subjektets insida och utsida. 

Fastän rationalismen och empirismen skiljer sig från varandra genom absolut skepsis gentemot världen 

respektive absolut förtroende för världen, och även om rationalismen och empirismen placerar 

sanningens plats eller ursprung olika (för rationalisten är omdömet källan, för empiristen sensationen), 
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är grundantagandet om subjektets inre och det yttre detsamma, som möjliggör båda positionerna 

(Merleau-Ponty, PP, 45-46). Trots intellektualismens skepsis mot omvärlden accepterar den dess 

existens och modifierar inte nämnvärt den roll eller status den har bland empiricister (Merleau-Ponty, 

PP, 47). Den sista, och kanske viktigaste överensstämmelsen gäller erkännandet av konstanshypotesen, 

som är tätt sammanlänkad med idén om (eller snarare problemet med) representationens roll i tänkandet 

och erfarenheten. Det är bland annat genom idén om representation, och lösningsförslagen till den, som 

Merleau-Ponty helt plötsligt blir relevant för kognitionsvetenskapen. Det bör kort noteras hur och när 

kognitivismen, som alltså är huvudföremålet för föreliggande uppsats’ kritik, addresseras av Merleau-

Ponty. Enligt kommentatorer av Merleau-Ponty är det vad Merleau-Ponty betecknar som 

intellektualism/rationalism i sin text som är analog med den kognitivistiska positionen (Carman, 2008, s. 

53; Dreyfus i Carman & Hansen, 2005, s. 144-45). Det kommer dock visa sig att många av de 

grundproblem som intellektualismen lider av också utgör problem för den empiristiska positionen, och 

att en attack mot intellektualismens representationism också är en attack på empirismens 

grundantaganden.

4.2.1 Representation/Anti-representation

   Redan i förordet till Phénoménologie de la Perception intar Merleau-Ponty en kritisk position 

gentemot föreställningen att perceptionen baseras på representationer som först i ett andra led blir 

substratet för omdömen och handlingar. Idén att världen avbildas i människan, att en inre människa som 

läser av bilden härbärgeras i människan9, har konsekvenser som inte är helt obetydliga för kommande 

problem och resonemang. Idén klyver människan i kompletterande komponenter, vilket gör kriget evigt, 

så länge de enda kombattanterna är rationalister och empirister. Varken ren spontanitet eller ren 

receptivitet är möjlig. (Merleau-Ponty, PP, xi-xii) 

   Den andra öppna attacken mot representationen sker i samband med utläggningen av den 

vetenskapliga, fysiologiska och väsentligen empiristiska synen på sensation. Arketypen för denna syn på 

människovarat är teknisk inspelningsutrustning. Liksom kameran och diktafonen, är människan summan 

av sensorer, ledbanor och en lagringsenhet som världen avtecknar sig på. För varje stimuli, en och 

enbart en sensation. Det råder alltså ett isomorft förhållande mellan dem. Antagandet kallas för 

konstanshypotesen. Konstanshypotesen är representationens grundantagande. Vid namn nämns den hos 

9 Kritikens föremål här är i synnerhet Augustinus, som först introducerade begreppet “inre människa”, men som 
ställföreträdare för den “analytiska reflektionens” position. “In te redi; in interiore homine habitat veritas”. Men faktum är att 
den analytiska/intellektualistiska och den empiristiska hållningen delar vissa grundantaganden om uppdelningen mellan det 
yttre om det inre, och att kritiken av representation omfattar dem båda.
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Merleau-Ponty oftast i samband med empirismen, men också i hans kritik av Descartes. Som bland 

annat Taylor Carman visar, är den empirismens och rationalismens gemensamma nämnare (Merleau-

Ponty, PP, 8; Carman, 2008, s. 59).

Konstanshypotesen innebär att en det görs en skarpare distinktion mellan sensation och omdöme, 

som om sensationen vore råmaterialet och omdömet den formerande och komponerande kraften. Men 

Merleau-Ponty försöker visa att perceptionen är en odelbar helhet tillsammans med kroppens rörelse 

redan på mer basal nivå, som inte förmedlas och når medvetandet som isolerade atomer. (Merleau-

Ponty, PP, 10)

   Den (natur)vetenskap som, för att kunna studera kroppen, konverterade kroppen till ett föremål utan 

ett inre, konverterade på samma gång också den levande varelsens intentioner till objektiva rörelser, och 

händelsen och handlandet till neurologiska mekanismer. Sensationen frikopplades från affekter och 

motorfunktioner, och organismen blev en passiv mottagare av isolerade paket av distinkta sensationer 

utan inneboende mening. Istället för ett jag fick man ett objekt, ett objekt bland andra. Kvar blev en säck 

potatis, ett passivt varande i-sig, och den enda för-sig-varon fanns hos den kroppslösa och opartiska 

vetenskapsman som studerade föremålet. (Merleau-Ponty, PP, 64-65)

   Första delen av Phénoménologie de la Perception rör kroppen. Första kapitlet (kroppen som objekt 

och mekanistisk erfarenhet) gör upp med den mekanistiska fysiologin. Den mekanistiska fysiologin 

sammanfattar det linjära förhållandet mellan intryck som görs på organismen och rörelsen som springer 

ur den. Den reducerar kroppen till ett objekt bland andra för att kunna studera den. I egenskap av objekt 

följer kroppens komponenter de naturvetenskapliga mekaniska, kausala lagarna i sitt förhållande till 

varandra. De fenomen fysiologin inte kan förklara lämnas därefter över till psykologin. På detta sätt 

kompletterar fysiologin och psykologin varandra. Inte bara varseblivningen av omvärlden fördubblas i 

ett yttre och ett inre. Också förhållandet till kroppen blir en dubblett. Avfjärmandet från världen som den 

inre faksimilkopian av världen gett upphov till blir än mer akut när den omfattar kroppen. Men en sådan 

pragmatiskt hållning som möjliggjort granskningen av kroppen som föremål, och vad man antog var 

ekvivalent med människan, är problematisk (Merleau-Ponty, PP, 87-88). Merleau-Ponty visar med hjälp 

av två medicinska tillstånd, fantomsmärtor och anasognosi10, att varken det fysiologiska eller det 

psykologiska förhållningssättet var för sig kan förklara fenomenen. De måste således dela en annan 

grund, mellan eller under sig, som kan redogöra hur sjukdomarna avtecknar sig på båda dessa modi: 

mellan kausalitet och cogitatio, mellan i-sig och för-sig, mellan det fysiska och det psykiska (Merleau-

10 Anasognosi (från gr. nosos, "sjukdom", och gnosis "vetskap") är ett tillstånd som kan följa på en neurologiskt betingad 
funktionsnedsättning, och innebär att den skadade personen är omedveten om sin specifika funktionsnedsättning. 
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Ponty, PP, 89). Här ser Merleau-Ponty en anledning att införa i-världen-varons begrepp för att lösa 

ovanstående problem.

   Kroppserfarenhetens öde var i händerna på fysiken och biologin dömd att degenerera till en inre 

mental representation av kroppen. Detta innebär en kvalitativ skillnad – erfarenheten upphör att vara ett 

fenomen för att bli psykiskt faktum. Skillnaden är väsentlig. Det är omöjligt att dissociera fenomenet 

från det levda livet, psykiska tillstånd och faktum är per definition detta; det förra har ett essentiellt 

inslag av obestämdhet, det sistnämnda är rakt igenom bestämt. (Merleau-Ponty, PP, 108-109)

   Man kan säga att Merleau-Ponty i ett avseende räddar erfarenheten från passiviteten, genom att rycka 

den ur händerna på (vetenskapens) faktum och återföra den till kroppens aktivitet. Å andra sidan var 

Merleau-Ponty också noga med att inte hemfalla åt en ren spontanitet, som identifierades med en 

rationalistisk och idealistisk hållning. För att kunna finnas och handla i världen måste spontaniteten ges 

upp och regelbundenheten träda in, i form av organ och på förhand givna kretsar. Organismen befrias 

från världen först i det ögonblick den ger upp sin spontanitet (Merleau-Ponty, PP, 100-101).

   I en passage, som vi har anledning att återvända till fler gånger, som i förtätad form sammanfattar flera 

av Merleau-Pontys begrepp, särskilt de som är viktiga för denna uppsats, poängterar Merleau-Ponty 

återigen hur varken kroppens rörelse eller den rumslighet som kroppen konstituerar har ett representerat 

korrelat. Det behövs ingen mental dubblett, dvs en inre representation eller kopia av världen för att 

förklara hur tillvaron fungerar; eller, det mentala sammanfaller med rörelse och kroppens 

förrumsligande. Representationen är ett överflödigt mellanled som infogar onödig passivitet och 

dikotomi i tillvaron. Det finns i rörelsen - i det konkreta fallet Merleau-Ponty använder sig av här, 

handen som sträcker sig efter något -  en hänvisning till det eftersökta föremålet, inte som ett 

representerat objekt, men som något anteciperat. Om det är någonting som finns representerat i ett inre 

så är det sträckrörelserna och inte de eftersträckta objekten (Merleau-Ponty, PP, 159-160). Vad Merleau-

Ponty eftersträvar att påvisa är hur tillvaron förhåller sig till världen som ett väsentligen dynamiskt och 

användbart nätverk av verktyg. Inga propositionella och artikulerbara representationer kan fånga det 

praktiska förhållandet mellan tillvaro och värld.

   Representationsbegreppet är alltså å ena sidan ett överflödigt mellanled mellan perception och rörelse, 

å andra sidan en struktur som fastställer ett särskilt förhållande mellan det som träder in i kroppen 

och det som träder ur den. Den första frågan som uppstår är sedan vilka strukturer och begrepp som är 

nödvändiga för att tänka ett representationslöst förhållande mellan tillvaron och omvärlden. Det 

preliminära svaret börjar med ett alldeles särskilt begrepp: motorisk intentionalitet.
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4.2.2 Motorisk intentionalitet

   Merleau-Ponty introducerar begreppet motorisk intentionalitet med hjälp av en historisk 

neurologipatient, Schneider, som ådrog sig hjärnskador som soldat under första världskriget. Han 

träffades i bakhuvudet av splitter från en mina och låg komatös i fyra dagar. Ett halvår efter sina skador 

kom han i kontakt med psykologen Adhémer Gelb och neurologen Kurt Goldstein. De gav honom 

diagnosen visuell agnosi. Schneider kan inte leka charader, beskriva, identifiera eller känna igen ett 

föremål som presenteras för honom. Däremot kan han plocka saker ur sin ficka, snyta sig, tända lampor 

och göra plånböcker (som var hans förvärv innan inryckningen). För Merleau-Ponty betecknade detta 

att Schneider var oförmögen till rörelser i ett abstrakt objektivt rum, men förmögen till rörelser i ett 

konkret praktiskt rum, eller som Gelb och Goldstein uttryckte det, en skillnad mellan pekande och 

gripande (Merleau-Ponty, PP, 108). Något har hänt Schneider i och med hjärnskadan som rör hans 

motoriska intentionalitet. Här går åsikterna bland uttolkare av Merleau-Ponty isär vad motorisk 

intentionalitet egentligen är. Orsaken till dessa i huvudsak två divergerande tolkningar beror inte på 

felläsningar, utan mer på en inneboende tvetydighet hos Merleau-Ponty själv som bland annat Rasmus 

Thybo Jensen (Jensen, 2009, s. 371-373) uppmärksammat. Det ena lägret ser hos Schneider en renodlad 

form av motorisk intentionalitet. Det andra lägret ser hos Schneider tvärtom en förlust av motorisk 

intentionalitet. För de förstnämnda är motorisk intentionalitet ett aktivt, icke-konceptuellt, icke-

representerande sätt för tillvaron att gripa tag i världen, där köttet är aktören. Kött är inte maskin. Det 

finns ingen automatism i den motoriska intentionaliteten, den är inte ren reflex. Den är tvärtom 

tänkandets och frihetens grund. För den sistnämnda gruppen är motorisk intentionalitet allt som sagts 

om den ovan, men utöver detta även, hos den friska individen, den kraft som håller samman det konkreta 

och det abstrakta rummet, dvs rummet existentiala och kategoriala karaktär. Det konkreta och det 

abstrakta rummet kan också artikuleras i termer av en uppdelning mellan motorik och bakgrund, där 

rörelsen alltid äger rum mot en fond som den själv sätter vid varje enskild rörelse. För de flesta, utom 

Schneider och andra med liknande hjärnskador, är skillnaden mellan gripande och pekande, konkret och 

abstrakt, rörelse och bakgrund, en sömlös enhet just för att den motoriska intentionaliteten håller dem 

samman. (Merleau-Ponty, PP, 158-160).

   Oberoende av vilken tolkning vi tar för sanning har båda positionerna en hel del gemensamt. Det 

konkreta, levda, existentiella rummet föregår och är konstitutivt för det abstrakta, geometriska, 

homogeniserade och mätbara rummet, en tes som förvisso inte är helt originell. Den förekommer i olika 

varianter hos Husserl, Heidegger och Derrida. Det som däremot är unikt för Merleau-Ponty är just 

motorisk intentionalitet, en kroppslig företeelse som befinner sig mitt emellan rena automatiska reflexer 
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och tankemässiga representationer av rörelse (Merleau-Ponty, PP, 126-127). Den är ingenting annat är i-

världen-varons modus operandi. Att motorisk intentionalitet befinner sig emellan två redan erkända 

kroppsliga egenskaper (reflex och kognitiv representation) betyder alls inte att den konstitueras av dem. 

Tvärtom är dessa avledningar av den motoriska intentionaliteten. Vidare spelar rörelsen en central om 

än tvetydig roll här. Den både sätts av den motoriska intentionaliteten och är den motoriska 

intentionalitetens hjärta.

För tydlighetens skull citeras två kärnfulla passager:

“Let us therefore say rather, borrowing a term from other works, that the life of consciousness—cognitive 

life, the life of desire or perceptual life—is subtended by an ‘intentional arc’ which projects round about 

us our past, our future, our human setting, our physical, ideological and moral situation, or rather which 

results in our being situated in all these respects. It is this intentional arc which brings about the unity of  

the senses, of intelligence, of sensibility and motility. And it is this which ‘goes limp’ in illness.” 

(Merleau-Ponty, PP, 157, min kursivering)

Motiliteten, kroppens rörelse, är ovan alltså bara en delmängd av det som enligt Merleau-Ponty hålls 

samman av det intentionella valvet. I en andra passage låter det däremot såhär:

“[Consciousness] cannot be consciousness without playing upon significances given either in the absolute 

past of nature or in its own personal past, and because any form of lived experience tends towards a 

certain generality whether that of our habits or that of our ‘bodily functions’. These elucidations enable  

us clearly to understand motility as basic intentionality. Consciousness is in the first place not a matter of  

‘I think that’ but of ‘I can’. (Merleau-Ponty, PP, 158-159, min kursivering)

Motorisk intentionalitet är här antingen helt identisk med motilitet eller konstitueras av den på sådant 

sätt att den äger särställning från andra associerade företeelser (sinnen, intelligens och sensibilitet). 

Rörelsen har alltså med avseende på konstitution en tvetydig roll Merleau-Pontys tänkande. Fördjupning 

i denna motsättning kommer ske senare.

   En annan viktig aspekt som bara ska nämnas och lämnas för att behandlas senare, är den roll Merleau-

Ponty tillskriver vanans roll i den motoriska intentionaliteten. Den motoriska intentionaliteten är 

ingenting annat än det sedimenterade förflutna (Merleau-Ponty, PP, 158, 164, 166). Ekvivalensen 

mellan motorisk intentionalitet/motilitet och vana kommer längre fram visa sig vara ett problem, mer 

genom att den överskuggar andra egenskaper hos kroppen än att den är direkt osann. Vanan, eller det 
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förflutna som projiceras på nuet, täcker över den teoretiska möjligheten till ett obetingat och sättande nu, 

inkarnerat i den obetingade kroppsliga rörelsen som en början.

4.2.3 Motiv som mitt emellan anledning och orsak 

Från utläggningen av den motoriska intentionaliteten vecklar ytterligare en fråga ut sig. I-världen-varons 

avsiktligt tvetydiga positionering mitt emellan res extensa och res cogitans, och därmed den motoriska 

intentionalitetens positionering mitt emellan kroppens automatiska reflexer och tänkandets 

representationalism, ger upphov till ytterligare en tredje mitt-emellan-kategori vad anbelangar orsaker. 

Om den orsakskategori som kännetecknar res extensa är kausaliteten i newtonsk mening (dvs en variant 

av effektiv orsak), så är den orsakskategori som kännetecknar res cogitans av teleologisk art. Eftersom 

den motoriska intentionaliteten befinner sig mitt emellan, måste också dess kännetecknande 

orsakskategori, eller existential, vara en annan, rimligen någonstans mitt emellan. Merleau-Ponty 

utvecklar detta i Phénoménologie de la Perception där han kallar den för motiv.

Den fundamentala egenskapen hos motivet är att den låter omgivning och kropp samspela på sätt som 

gör komplexet mottagligt för de möjligheter omvärlden erbjuder. Motiv är disposition, och således 

också tvetydig med avseende på aktiv/passiv-distinktionen. Men man skulle ändå kunna dra slutsatser på 

basis av de passager som någonstans ändå placerar den motoriska intentionalitetens motiv på en 

aktiv/passiv-skala. För det första skulle man behöva situera naturens kausala orsak och förnuftets 

teleologiska orsak på skalan. Det är rimligt att anta att naturens lagbundna kausalitet och förnuftets 

sökande telos placeras i vardera ände. Naturen är ofri och passiv, och förnuftet är fritt och aktivt. 

Merleau-Ponty lägger fram motivet som ett signifikant faktum, det som föregår beslutet eller framkallar 

beslutet. Det är först i och med beslutet som signifikansen valideras och ger motivet kraft. Merleau-

Ponty exemplifierar med hur en anhörigs dödsfall motiverar en att resa (till begravning och familj), för 

att det kräver ens närvaro någonstans (Merleau-Ponty, PP, 301-302). Motivet är således den passiva 

sidan av myntet, där handlingen utgör den aktiva. En percipierande person lämnar över sin historiska 

täthet åt föremålet genom motivet, det är kroppens förflutna som tvinnas samman med motivet 

(Merleau-Ponty, PP, 277).

4.3 Sammanfattning

   Tre begrepp hos Merleau-Ponty, och tre potentiella problem eller tillkortakommanden har uppstått: 

representationens och dess problem, som Merleau-Ponty adresserar och försöker lösa; den motoriska 
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intentionaliteten och dess sedimenterade förflutna, samt motivet och dess sedimenterade förflutna, som i 

sammanhanget är Merleau-Pontys eventuella svaghet.

Det övergripande projektet för Merleau-Ponty är att slå sönder den skarpa distinktionen mellan kropp 

och medvetande, som tidigare sammanföll med passivitet och aktivitet, och med sensation och omdöme. 

Merleau-Ponty visar hur både passivitet och aktivitet, sensation och omdöme är inskrivna i kroppen, och 

att den kroppsliga verksamheten inte kan reduceras till kausala processer som är gällande för res 

extensa. Kroppen är delvis ett ting bland andra, men är huvudsakligen något annat, i det att den är en 

organismens eller tillvarons kropp, en lekamen. Kroppen blir då något mer än bara en behållare av 

subjektivitet, den blir identisk med subjektivitet. För att detta ska vara möjligt måste relationen mellan 

värld och kroppsmedvetande vara något som inte kan fångas i representationens begrepp. 

Representationen förutsätter en avgrund som är oförenlig med i-världen-varon. Det är denna 

representationslösa och förmedvetna relation till världen, beskrivet som motorisk intentionalitet, 

opererandes via motiv, som öppnar upp nya möjligheter att tänka vidare i en riktning Merleau-Ponty 

själv inte fullföljde. Han öppnar upp för en kroppslig spontanitet, men stänger lika snabbt ner 

möjligheten, genom att ge vanan en central roll. En kropp som har ådragit sig vanor är en kropp som har 

existerat över tid. Den är den vuxna kroppen. För att söka efter den kroppsliga rörelsen under vanan 

måste man anlägga andra perspektiv.

   Målet i det följande är att genom den väg som läggs av Merleau-Pontys filosofiska antropologi, 

adressera problemen och se om de kan lösas på ett mer fullständigt sätt.

5.0 Maxine Sheets-Johnstone, rörelsens primat och kritiken av Merleau-Ponty

Den fenomenologiskt orienterade filosofen Maxine Sheets-Johnstone (1930-) har ställt frågor av 

liknande natur som Merleau-Ponty och är en användbar källa i sökandet efter rörelsen under vanan. 

Hennes syn på saken utvecklas i boken, mer en artikelsamling än en monografi, Primacy of Movement  

(Sheets-Johnstone, 1999). Där väljer hon att på ett nytt sätt angripa frågor om kropp och kroppslighet 

som varit populära områden i fenomenologin sedan Merleau-Ponty. Huvudtesen framgår delvis ur 

bokens titel: Primacy of movement. Målet är att visa på hur den kroppsliga rörelsens primat genererar 

varseblivning och vetande först och främst ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.

Istället för förkroppsligande (eng. “embodiment”) och levd kropp (eng. “lived body”), väljer hon att 

nyttja ett annat begrepp som utgångspunkt för sina undersökningar - animerad form (eng. “animate 

form”), som vänder på förhållandet mellan kroppen och kroppens rörelse. Begreppet kommer från 

Husserls Leib (sv. i regel översatt som “lekamen”, eng. “animate organism”), såsom det brukats i 
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Husserls femte meditation i Cartesianische Meditationen som rör intersubjektivitetens möjlighet 

(Husserl, 1992, s. 99-151). Sheets-Johnstone vidareutvecklar dock begreppet i helt egen riktning, varför 

begreppet “animerad form” kommer användas framför “lekamen” i beskrivningen av Sheets-Johnstones 

position.

   Animerad form är inte ett artbundet begrepp, inget som utmärker det mänskliga framför andra former 

av liv. Men det är oklart var gränsen går. Klart är att andra människoapor existerar genom en 

grundläggande animeradhet, och möjligen även många andra djur. Huvudpoängen är att animeradheten 

inte är människans differentia specifica, och frågeställningarna som presenterats i  kapitel 2.0 på sida 12, 

gäller alltså djuret, eller vissa djur, i allmänhet. Animerad form är vidare en kraft som omfattar den 

enskilda organismens helhet. Varje rörelse är hela kroppens angelägenhet, och hela kroppen är 

involverad. Det som skiljer animerad form från andra pragmatiska tolkningar av kroppens rörelser är att 

de inte från början är fixerade i en funktionell betydelse. Rörelsen börjar inte existera i det ögonblick 

den tillskrivs en plats i varelsens beteendeekonomi. Animerad form är en beskrivande kategori och inte 

en förklarande vilket också särställer den från andra artikulationer av rörelsen (bland annat den rent 

neurovetenskapliga) vars högsta prioritet är att förklara anpassningens fenomen. Den deskriptiva frågan 

föregår anpassningens fråga, och frågan om rörelsens och perceptionens ömsesidiga samspel. På så sätt 

är Sheets-Johnstones frågeställning inte bara allmänt skild från merparten kognitionsvetare, även de av 

enaktivt slag, utan även tidsligt skild. Hennes frågeställningar riktar sig mot den grund 

kognitionsvetenskapen står på (Sheets-Johnstone, 1999, s. 21-23). Animerad form betraktar organismen 

i dess ursprungliga kroppsliga rörelse. Den handlar alltså om en subjektslös ursprunglig, existentiell och 

aktuell rörelse utan syfte i existentiell rumslighet som grundlägger jaget, som sedan kan föreställa sig 

rörelsemöjligheter först i ett andra steg. 

   Medvetenheten om kroppens förmågor springer inte ur intet. Den härstammar ur vardagens taktila-

kinestetiska verksamheter: sträckandet, sparkandet, slåendet - alla okoordinerade rörelser som är särskilt 

tydliga hos spädbarnet. Detta är en tes skild från exempelvis psykologen J.J. Gibson11 och Merleau-

11 J. J Gibson (1904-1979), psykolog, grundare och företrädare av den så kallade ekologiska approachen till perceptionen. 
Också denna tradition utmanar många av kognitivismens grundantaganden. Hans kändaste verk med filosofisk slagsida är 
The Ecological Approach to Visual Perception (1979). Gibsons hållning till perceptionen kan sammanfattas i två 
huvudsakliga drag: 1. Gibson har en pragmatisk hållning till perceptionen. Den värld som organismen konstituerar har 
karakteristika som inte finns i en objektiv värld, utan är egenskaper som organismen projicerar på världen på basis av 
dess användbarhet. Det organismen ser är det som är användbart för organismen.  Gibson kallar detta drag för 
"affordances"; 2. Den ekologiska approachen förnekar, liksom den enaktiva approachen, representationen som 
möjlighetsbetingelse för kognition och erfarenhet. Gibson var därför, föga förvånande, en viktig språngbräda för den 
enaktiva teorin. Det finns dock viktiga skillnader, och Varela et al. drar skiljelinjen mellan den ekologiska och den 
enaktiva approachen så att den ekologiska traditionen tillskriver miljön oberoende och invariabilitet (miljön är den 
konstant som organismen relaterar till), medan den enaktiva traditionen sätter emfas på att miljön produceras, genom 
organismen, både i konkret och abstrakt mening (Varela et al., 1993, s. 203-204). Gibson dras också in i sammanhanget 
genom Maxine Sheets-Johnstone som polemiserar mot tillkortakommanden i hans tänkande, vilket kommer framgå nedan. 
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Ponty: det är en rörelse utan telos eller funktion som föregår en pragmatisk relation till världen. Det ska 

inte ses som en positionering i direkt konflikt med dessa två, utan som rannsakande av vad som händer 

innan den intentionella rörelsen. Sheets-Johnstone uttrycker viss skepsis mot en hel filosofitradition som 

försökt problematisera och tänka kroppens rörelse, men som inte erkänt betydelsen av den ursprungliga 

rörelsens självgenererande karaktär. Alla människor kommer till världen i all sorts rörelse; nickandes, 

smackandes, sparkandes, slåendes - utan ansats att göra allt detta. Allt tillvaron gör i sin början är icke-

reflexivt i ordets dubbla bemärkelse: tillvaron reflekterar inte över rörelserna, inte heller är de reflexer i 

mekanistiskt biologisk mening. Sheets-Johnstone kallar ovanstående företeelse “primal animateness” 

och “kinetic spontaneity”. Kraften är det yttersta kännetecknet på att vara levande såsom djur, men 

också grunden för mer komplexa mänskliga drag, såsom ett inlärt pragmatiskt förhållande till världen 

och intentionellt handlande aktörer, och i snävare mening, kognitionen. Rörelsen som sådan kommer 

alltså före och grundlägger två företeelser: Jaget och praxis. Innan jaget kan säga “jag rör mig”, och 

innan rörelsen kan specificera en ändamålsenlighet, kommer rörelsen, som för-subjektiv och icke-

ändamålsenlig. Allra främst är den obetingad, spontan. Den är en början. Maxine Sheets-Johnstone 

sammanfattar bäst själv:

“In sum, our primal animateness [sic!] is of profound epistemological significance. In the beginning is 

movement. Our very emergence as cognizing subjects is grounded in our original kinetic spontaneity. In 

effect, what is already there — but not by any means already “all there” as Merleau-Ponty would have it 

[...] — is not the world and the body. What is already there is movement, movement in and through which 

the perceptible world and acting subject come to be constituted, which is to say movement in and through 

which we make sense of both the world and ourselves. That “I move” arises on the ground of our primal 

animateness is of equally profound epistemological significance, for it means that movement is the 

ground on which transcendental subjectivity — in a broad sense, our sense-making or constituting faculty 

— arises.” (Sheets-Johnstone, 1999, s. 138).

Segmentet Sheets-Johnstone hänvisar till hos Merleau-Ponty (Merleau-Ponty, PP, 230), visar den 

kritiska punkt vid vilken Sheets-Johnstones variant av förkroppsligad tillvaro avviker från Merleau-

Pontys. Merleau-Ponty börjar med det statiska köttet som animeras, Sheets-Johnstone börjar med 

animeradheten som inkarneras.12 Genom att ge rörelsen en konstituerande roll för subjektivitet och 

12 Kroppen är huvudföremål i Phénoménologie de la Perception. "Köttet" (fr. "La Chair") uppenbarar sig i Merleau-Pontys 
tänkande först efter Phénoménologie de la Perception, i framförallt Le visible et l'invisible som först publicerades 1964 
(Merleau-Ponty, 1968). Undertecknad är medveten om förskjutningen av Merleau-Pontys intresseområde från 
"förkroppsligandet" till "förköttsligandet" i Merleau-Pontys filosofiska utveckling. Det kan finnas svar i den senare 
Merlau-Ponty som inte finns hos den tidigare. Föreliggande utredning fokuserar dock, liksom Maxine Sheets-Johnstone, 
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jaghet, differentierar Sheets-Johnstone klart detta rörelsebegrepp från den instrumentella rörelsen. 

Kinestetisk erfarenhet är i själva verket den fundamentala formen av erfarenhet enligt Sheets-Johnstone. 

Här uppstår en förvirring om diskussionens föremål. I begreppet kinestesi, eller åtminstone i hur Sheets-

Johnstone använder sig av det, finns en oundgänglig slitning mellan den kroppsliga rörelsen som sådan, 

som extra-perceptuell företeelse, och som perceptuellt fenomen. Sheets-Johnstone, som kritiserar 

Husserl för att begå detta misstaget att inte tydligt skilja på frågan om fundamental erfarenhet och 

rörelsen som fundamental, dras själv emellan dessa två distinkta idéer, dvs idén om en icke-fenomenell 

företeelse som är konstitutiv för fenomenen, och att å andra sidan idén att en fenomenell företeelse, eller 

perceptuell modalitet, är konstitutiv för alla fenomen (Sheets-Johnstone, 1999, s. 138-140). Det 

förstnämnda projektet eller frågan, att primärt intressera sig för den kroppsliga rörelsen som sådan, faller 

inte lika självklart inom ramarna för en fenomenologi. Den kan i viss mån fångas upp av en genetisk 

fenomenologi, men gör avkall på en av fenomenologins obligata kriterier: den om analysen av 

fenomenen ur första persons perspektiv. Frågan rör sig alltså någonstans i gränslandet mellan en 

fenomenologi och en ontologi.

   Det finns alltså två meningsskapande register - det kinestetiska och det kognitiva/reflektiva - varav det 

kinestetiska omsluter det kognitiva och reflektiva. Det kinestetiska är just i kraft av omslutandet det som 

i egentlig mening kan kallas konstitutivt. Det kinestetiska registret är oriktat, spontant, icke-intentionellt. 

Den bär framförallt också, eller i kraft av dessa uppräknade attribut, meningen inom sig. Dess mening är 

ingenting bortom sig självt. Det kognitiva är med avseende på uppräknade attribut, kinestesins 

negativbild (Sheets-Johnstone, 1999, s. 149-151).

5.1 Konstruktiv fenomenologi/utvecklingens fenomenologi

   Eftersom det kinestetiska omsluter kognitionen och intentionaliteten i tidslig mening, dvs föregår den i 

tiden, är det en bra idé att spåra kognitionens avknoppning i tiden, dvs gå tillbaka i tiden. Därför vänder 

sig Sheets-Johnstone till ett tvärvetenskapligt utforskande av barnets utveckling för att hitta svar. Hon 

lånar för ändamålet den sena Husserls så kallade genetiska eller konstruktiva fenomenologi, såsom den i 

schematisk form framställs i bland annat fjärde och femte meditationen i Cartesianische Meditationen, 

samt Ludwig Landgrebes tolkning av den i Phenomenology as Transcendental Theory of History  

(Landgrebe, 1977), och utvecklar dem i kapitlet “On Learning to Move Oneself - A Constructive 

Phenomenology”13. Till skillnad från statisk fenomenologi, dvs den fenomenologi Husserl bedriver i 

framförallt på Phénoménologie de la Perception.
13 Det uppenbara tekniska problemet är att en så kallad genetisk fenomenologi i strikt mening inte kan vara en 

fenomenologi överhuvudtaget. Fenomenologer som å barnets vägnar beskriver en fenomenell värld förhåller sig inte till jag-



34

sina tidiga verk, som utgår från intentionala handlingar och föremål som är tillgängliga i ett nu, är den 

genetiska fenomenologin medveten om den sedimenteringsprocess, den historia, det förflutna och det 

ursprung som är möjlighetsbetingelserna för intentionala handlingar och objekt. Sheets-Johnstones 

målsättning är att ge substans åt påstendet att 

“jaget genom en aktiv genes konstituerar sig självt som ett identiskt substrat för förblivande jag-egenheter 

[och att det då], konstituerar [...] sig också som ett ‘ständigt och förblivande’ personalt jag, och att detta i 

den mest generella mening, som också tillåter oss att tala om ‘personer’ som befinner sig under det 

mänskligas nivå” (Husserl, 1992, s. 79). 

Frågan är alltså vad denna aktiva genes består i. Husserl är dock liksom Merleau-Ponty på det klara med 

att “varje aktiv uppbyggnad med nödvändighet [förutsätter] en lägsta nivå av givande passivitet, och när 

vi undersöker den stöter vi på en konstitution genom passiv genes” (Husserl, 1992, s. 89). Denna 

givande passivitet kan identifieras med både omgivningens och kroppens sättande av jaget.

   Tillbaka till Sheets-Johnstone: Huvudtesen är att spädbarnet själv sätter sin tillvaro genom en aktiv 

själv-rörelse. Alla avancerade färdigheter en fullvuxen individ besitter och alla sammansatta handlingar 

den åtar sig, springer ur förmågan till själv-rörelse. Varje enskild varelse är i denna bemärkelse 

självlärd. Det är givet att barnet lär sig av omgivningen och framförallt lär sig av andra, också utan 

verbala instruktioner genom att imitativt göra vad andra gör. Poängen är att den pragmatiska inlärningen 

kan betraktas som tvåfasad, varav den första är självlärdhet och den andra är lärandet av andra och 

annat.14 Först senare blir ordet till, som möjliggör den avledda kognitionen och formella instruktioner. 

Men i den första kinestetiska fasen är alla barn autodidakter. (Sheets-Johnstone, 1999, s. 223-225)

   För att visa detta hänvisar Sheets-Johnstone till dynamisk systemteori och dess tillämpning på 

utvecklingspsykologin, såsom den har koncipierats av Esther Thelen och Linda Smith. Styrkan hos 

genererade fenomen, utan till den andres fenomen. Projektet kan kategoriseras som heterofenomenologi, dvs fenomenologi 

ur tredje persons perspektiv, men diskvalificerar sig automatiskt från fenomenologins domäner. För Landgrebe är den 

konstruktiva fenomenologin fortfarande en fenomenologi. Det olyckliga resultatet är att Landgrebes kommentarer förblir 

epistemologiska och aldrig riktigt lyckas dra ontologiska slutsatser. Denna motsägelse uppmärksammas också av Merleau-

Ponty i förordet till Perceptionens fenomenologi (Merleau-Ponty, vii-viii)

14 Det kan uppfattas som att huvudtesen bryter med åtminstone Heideggers intersubjektivitetsbegrepp, där 

intersubjektiviteten är det substrat ur vilket den enskilde individueras. Utgångspunkten hos Sheets-Johnstone kan tolkas som 

en fundamental solipsism som först i ett andra steg antar intersubjektiv karaktär, varför Husserl svårigheter med 

intersubjektivitetens problem återuppstår också hos Sheets-Johnstone. En välvillig tolkning av Sheets-Johnstone är att själv-

rörelsen föregår båda två och lämnar en Heideggeriansk individuationsprocess intakt.
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dynamisk systemteori är dess fokus på en dynamisk stabilitet som uppstår på basis av självorganisering. 

Regelsystemet hos ett dynamiskt system är lika plastiskt som dess reglerade substrat och i själva verket 

identiskt med den (Sheets-Johnstone, 1999, s. 228-229). Detta har lyckats förskjuta 

utvecklingspsykologins syn på motorisk utveckling som styrd av rigida och transcendenta regelsystem 

till ett som styrs av egen kraft. Men dynamisk systemteori, åtminstone den som Esther Thelen utvecklar, 

är en märklig utgångspunkt för den som vill sätta emfas på rörelsens primat. Det krävs en tendentiös 

läsning för att anpassa den efter Sheets-Johnstones egna idéfält, givet att huvudtesen är rörelsens primat 

och inte kinestesins primat. Sheets-Johnstone verkar inte själv vara på det klara att detta är två distinkta 

teser, och blandar dem i texten. Hon erkänner själv vidare att slutsatserna hon drar ur dynamisk 

systemteori ligger latent i teorin och måste rekonstrueras ur den. Centralt för teoribildningen är 

nämligen idén om multikausalitet, som inte ger något element i systemet konstitutivt företräde. 

Resultatet av att förankra sig i dynamisk systemteori blir inte att rörelsen får absolut företräde framför 

perceptionen, utan snarare att de blir omöjliga att urskilja från varandra. Det är förvisso riktigt att 

aktivitet i allmän mening spelar en viktigare roll, men på bekostnad av ett relativiserande av begreppet 

aktivitet. Om man ska försöka hålla fast vid en av dessa två distinkta teser, den om rörelsens primat, 

finns det trots allt en del data att tillgå hos Esther Thelen och Linda Smith som stödjer tesen. 

Spädbarnets spontana sparkande är enligt dessa, initialt ett icke-specifikt uttryck för upphetsning, och 

enligt Sheets-Johnstone kan man tolka det som ett uttryck för ren och skär livlighet (eng. “sheer 

aliveness”). Det är denna icke-specfika rörelse, som i ett senare steg omvandlas till intentionellt, riktat 

handlande (Sheets-Johnstone, 1999, s. 266). Eller uttryckt annorlunda: motorisk icke-specificitet, just i 

egenskap av att vara okoordinerad och slumpmässig, dvs radikalt fri, erbjuder den grund av oändlig, 

eidetisk variation, som krävs för att motoriska essenser eller koordinerad motorik ska kunna framträda.  

   Ovanstående uppdelning mellan å ena sidan den första oriktade självrörelsens och självinlärningens 

immanenta och på ett sätt solipsistiska värld, och å andra sidan den riktade, utifrån influerade och 

donfylldas transcendenta värld, pekar mot ytterligare en uppdelning. Om den första självrörelsens värld 

kan man säga att aktualitet och potentialitet inte är relevanta begrepp, eller att rörelsen där alltid är 

aktuell. Det finns inget avsett eller planerat som omsätts i verksamhet i detta rörelseregister. Det finns 

inget “jag ska göra”, som sedan följs av ett “jag gör”. Det är först i den värld som följer på ackumulerad 

vana, där slumpmässiga rörelser träder tillbaka och avsikten träder fram, som distinktionen mellan 

potentiell och aktuell rörelse tillkommer. Detta är också precis så Husserl specificerar förhållandet 

mellan å ena sidan “jag rör mig”, “jag gör”, och “jag kan göra” å andra sidan. De förstnämnda föregår 

den sistnämnda (Sheet-Johnstone, 1999, s. 230; Husserl, 1989, s. 273). Men vad som egentligen står på 
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spel här är att “jag rör mig” också föregår “jag gör”, och därefter också ännu ursprungligare hur “rör” 

grundlägger “jag”, alltså att ren rörelse föregår funktionell rörelse; en rörelse som inte ska förväxlas med 

“ren” avledd rörelse i ett cartesianskt/euklidiskt rum, utan en “ren” rörelse som fortfarande hör till den 

levda kroppen.

   Sheets-Johnstone visar hur också Landgrebe försökte uttrycka en liknande tanke. Enligt Landgrebe är 

den genetiska eller konstruktiva fenomenologins yttersta mål att avtäcka den transcendentala 

subjektivitetens generativa grund. Landgrebe söker och finner i rörelseförmågan den djupast belägna 

transcendentala funktionen som alltså är spontanitetens yttersta grund. Reflektionen som alltså springer 

ut rörelsen, är i sista instans en reflektion kring samma spontanitet som grundar den. (Sheets-Johnstone, 

1999, s. 230-231)

   Sheets-Johnstone differentierar tacksamt nog själv sitt grepp om konstitutiv rörelse från andra tänkares 

angränsande diton. För Sheets-Johnstone handlar det alltså inte om:

“a ‘functioning Ego’ (Landgrebe [...]); or a body and a world (a theme throughout the writings of 

Merleau-Ponty, [...]), or ‘the existential fore-structure of Dasein’ (Heidegger [...]), or an ‘I move’ that is 

already there [Husserl]; it is movement that is already there. To claim ourselves already there in any other 

way is to view ourselves from an adultist stance that overlooks our beginnings.” (Sheets-Johnstone, 1999, 

s. 232, min kursivering)

Till skillnad från Landgrebe, Merleau-Ponty, Heidegger och Husserl är alltså själv-rörelsen det allra 

mest ursprungliga, den absoluta utgångspunkten för ett tänkande. Alla andra utgångspunkter har sin 

grund i en statisk fenomenologi som börjar med den vuxna kroppen. En autentisk genetisk 

fenomenologi måste börja med själv-rörelsen och arbeta vidare från denna punkt.

   Men det finns en oklarhet som väger tyngre än andra i Sheets-Johnstones verk, som har att göra med 

oförmågan att särskilja rörelse som sådan från erfarenheten av rörelse. I en polemisk attack på J.J. 

Gibsons nedvärderande av proprioceptionen dras hon in i försvaret av proprioceptionen, och ger den 

likvärdig status som andra sinnen. Sheets-Johnstone menar, likt många andra, att J.J. Gibson är den 

instrumentella rörelsens förfäktare. I Gibsons utläggning av den visuella perceptionens “ekologi” antar 

den kroppsliga rörelsen en tjänande och servil relation till synen, och rörelsen (och dess sensoriska 

korrelat, proprioceptionen) får inte en egen plats i subjektiviteten. Också här sker en avvikelse från vad 

som kan antas vara huvudtesen: att kroppsrörelserna som sådana, inte rörelsen samt en icke-medierad 

erfarenhet av kroppsrörelse såsom kroppsrörelse, grundlägger erfarenhetens villkor. Om rörelsen ska 

anta en konstitutiv roll, måste en asymmetri inträda. Det är denna rädsla för asymmetri mellan rörelse 
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och perception, dvs att rörelse är en radikalt annan företeelse än perceptionen, som enar den 

mekanistiska synen på rörelse och perception och försöken att gå bortom den (Sheets-Johnstone, 1999, 

s. 235-238). Svagheten alltså springer ur två antaganden om symmmetri: 1. Det råder en symmetrisk 

relation mellan perception och rörelse. 2. Det råder symmetri mellan kinestesi/proprioception och annan 

perception. 

   Så vad har den genetiska eller konstruktiva fenomenologin och dynamisk systemteori gemensamt? 

Båda erkänner enligt Sheets-Johnstone rörelsen som ett dynamiskt fenomen. Dessutom sammanlänkas 

de genom begreppet emergens. Emergens är benämningen på egenskapen hos ett system där 

kombinationen eller interaktionen av elementära företeelser ger upphov till egenskaper som inte kan 

förklaras på elementär nivå (Se exempelvis Thelen & Fogel, 1989, s. 23-63, ffa s. 29-35). Enligt 

dynamisk systemteori är emergens i högsta grad ett reellt och konkret fenomen, som äger rum i realtid 

och som rör reellt existerande varelser och världar. Att lära sig ur självrörelse, som också precis är den 

konstruktiva fenomenologins huvudpoäng, är en emergent företeelse. Det som följer detta emergenta 

mönster är den icke-instrumentella rörelsens övergång till en allt bredare repertoar av riktade 

handlingsalternativ, sammanfattade under “jag kan”. Ur detta springer också mening. Rörelsen som 

konstitutiv i bemärkelsen “omslutande” är också det som håller samman alla sinnesmodaliteter (Sheets-

Johnstone, 1999, s. 270).

5.2 Sheets-Johnstone om Merleau-Ponty

   Genom Maxine Sheets-Johnstone har det alltså blivit möjligt att tänka rörelsen under vanan på ett sätt 

Merleau-Ponty antydde möjligheten till, men som han aldrig förmådde tänka själv. Eftersom den första 

filosofiska impulsen i denna riktning gavs av Merleau-Ponty är det av värde att uppmärksamma på 

kontrasterna dem emellan, och den kritik Sheets-Johnstone riktar mot Merleau-Ponty, för att avtäcka de 

villkor som gör det svårt att tänka en frilagd, primär och konstitutiv rörelse i ett Merleau-Pontianskt 

ramverk. Sheets-Johnstones kritik av Merleau-Ponty ligger utspridd över tre kapitel, varav merparten rör 

Merleau-Pontys metodologi, framförallt med avseende på hans användning av vetenskapliga data; något 

som faller utanför denna texts ärende. Föreliggande delkapitel kommer först sammanfatta Sheets-

Johnstones kritik av Merleau-Ponty för att därefter peka på andra implikationer av rörelsens primat som 

kan omvandlas till kritik.

   Den första attackvågen mot Merleau-Ponty utgår från hans försök att gå bortom den naturliga 

attitydens rörelsebegrepp. Kritiken menar att Merleau-Ponty till slut aldrig lyckades med denna ansats 

att visa på den kroppsliga rörelsens kvalitativa särställning, och menar att varken begreppen motorisk 
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intentionalitet eller stil fångar den. Sheets-Johnstone kommenterar de passager i Phénoménologie de la  

Perception som rör rummet och varseblivningen av rörelse. Merleau-Pontys mål i detta kapitel är bland 

annat att vederlägga logikerns (dvs den naturliga attitydens) syn på rörelse, som bygger på rörelse i det 

abstrakta matematiska rummet. Den naturliga attityden förväxlar varseblivningen av rörelsen med 

rörelse i-sig och försätter sig på så sätt i en situation där den percipierande utraderas från 

sammanhanget. Rörelsen förlorar sin observerbarhet genom att förlora observatören. Merleau-Pontys 

eget rörelsebegrepp som uppstår ur den naturliga attitydens ruiner är en rörelse som föregår det 

objektiva, logiska, abstrakta och konceptuella rummets rörelse; dvs en sorts primär fenomenell rörelse 

upplevt av ett förpersonligt jag. De rörliga entiteterna i den fenomenella rörelsen har snarare stil än 

egenskaper (Merleau-Ponty, PP, s. 318-320). Hur Merleau-Ponty än vrider och vänder på det handlar 

hans rörelsebegrepp i kapitlet om rummet i sista instans alltid om föremål i rörelse. Hade det inte varit 

för tidigare kapitel i Phénoménologie de la Perception som rör bland annat motorisk 

intentionalitet och kroppslig motilitet (dvs kapitel ett till tre i första delen; “The body”), skulle kritiken 

vara befogad. Men att inleda kritiken mot Merleau-Ponty genom att fokusera på kapitlet om 

rumsligheten i Phénoménologie de la Perception är helt enkelt att missa sitt mål. Kapitlet om rumslighet 

har lite eller inget att göra med själv-rörelse, vilket gör det anmärkningsvärt att Sheets-Johnstone ens 

väljer att kommentera kapitlet och sedan anklaga det för att otillräckligt utveckla själv-rörelsen.

   Istället för den missriktade kritiken mot rumsligheten, är det desto mer intressant att skapa klarhet i 

kritiken av begreppet motorisk intentionalitet. Sheets-Johnstone menar att det kinestetiska nedvärderas 

och inte alls tillskrivs den priviligierade roll den förtjänar i Merleau-Pontys utläggning om motorisk 

intentionalitet. Men också denna läsning är mycket märklig. Sheets-Johnstone citerar två passager som 

här ska citeras utförligare:

“Our bodily experience of movement is not a particular case of knowledge; it provides us with a way of 

access to the world and the object, with a ‘praktognosia’, which has to be recognized as original and 

perhaps as primary. My body has its world, or understands its world, without having to make use of my 

‘symbolic’ or ‘objectifying function’. “ (Merleau-Ponty, PP, s. 162).

Sheets-Johnstone menar att Merleau-Ponty genom att beröva den kroppsliga erfarenheten dess 

partikularitet, också berövar den dess roll som origo, eller utgångspunkt. Man måste då fråga sig om det 

i själva verket inte är så att Merleau-Ponty är den som driver Sheets-Johnstones tes i det här fallet. 

Genom att neka den kroppsliga erfarenheten av rörelse en partikularitet, dvs samma partikularitet som 

andra sinnesmodaliteter, kan den tillskrivas en universell roll - universell som omfamnande av alla 
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partikulariteter. Som universell bär den alltså alla partikulariteter inom sig både potentiellt (i det att den 

är den generativa grund som producerar dem) och aktuellt (de går alltid att spåra tillbaka till 

kroppsrörelsen och den kroppsliga erfarenheten av rörelse). Den andra citerade passagen (som alltså är 

citat ur Grünbaums Aphasie und Motorik), tolkar Sheets-Johnstone något mer välvilligt (här citerad i sitt 

sammanhang):

“It [space] is already built into my bodily structure, and is its inseparable correlative. ‘Already motility, 

in its pure state, possesses the basic power of giving a meaning (Sinngebung)’. Even if subsequently, 

thought and the perception of space are freed from motility and spatial being, for us to be able to 

conceive space, it is in the first place necessary that we should have

been thrust into it by our body, and that it should have provided us with the first model of those 

transpositions, equivalents and identifications which make space into an objective system and allow our 

experience to be one of objects, opening out on an ‘in itself ’. ‘Motility is the primary sphere in which 

initially the meaning of all significances (der Sinn aller Signifikationen) is engendered in the domain of 

represented space.’” (Merleau-Ponty, PP, 164)

Sheets-Johnstone menar att detta är undantaget från regeln att Merleau-Ponty inte ser en grundande roll i 

kroppens egna rörelse, och att sammantvinnandet av kropp och värld för Merleau-Ponty alltid redan är 

där. Dessutom är kroppsrörelsen hos Merleau-Ponty begränsad till att enbart länka samman kropp och 

värld, där kroppen endast får tillgång till världen genom rörelse. Merleau-Pontys kroppsrörelsebegrepp 

anklagas alltså för att vara statiskt och improduktivt, och framförallt instrumentellt. Allt detta är 

resultatet av att Merleau-Ponty inte tar i beaktande kroppen i blivande, att det huvudsakliga intresset 

ligger hos den färdiga, vuxna kroppen (Sheets-Johnstone, 1999, s. 242-243). Även om Merleau-Ponty 

adresserar inlärningens fenomen, så har den vuxna kroppen alltid en färdig grund att bygga vidare på, 

sedimenterade vanor som grundar ytterligare sedimentering av vanor. Nya vanor skapas genom syntesen 

av gamla vanor, exempelvis är dansen enligt Merleau-Ponty ett rörelsemönster som mobiliserar 

rörelsemönster från springandet och promenerandet, som kroppen redan behärskar (Merleau-Ponty, PP, 

165). Det försedimenterade villkoret gäller även för den motoriska intentionaliteten. Objekten och dess 

förflutna finns redan där för den. Den motoriska intentionaliteten svarar mot och svarar till detta 

förflutnas kall, även om den inte gör det mekaniskt som en reflex, och även om den inte gör det genom 

att representera det förflutna genom en inre bild. Den mekanistiska ordningen, med ett tydligt förflutet 

(ett kall från världen som föregår handlingen, men också en sedimenterad konstitution som sätter 

handlingen) upprätthålls i allt väsentligt. Som sagt, Merleau-Ponty är förmögen att förklara hur nya 
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rörelser blir till, men han kan inte förklara hur det kvalitativa språnget från en helt osedimenterad 

tillvaro till den första sedimenteringen och vanebildningen går till. Sheets-Johnstones diagnos är att 

Merleau-Pontys analys av kroppen och rörelsen saknar en klar och tydlig epoché, ett åsidosättande av 

den naturliga attityden (Sheets-Johnstone, 1999, s.241), men lyckas själv aldrig tydligt visa på hur den 

det är just detta som håller Merleau-Ponty tillbaka. Att suspendera fenomenet från ontologiska 

antaganden är en sak, men det har ingen verkan på fenomenets tidslighet. Dessutom är Merleau-Ponty 

själv helt på det klara med att det finns en inneboende begränsning i suspensionen av den naturliga 

attityden, och att den aldrig kan vara absolut: 

The most important lesson which the reduction teaches us is the impossibility of a complete reduction. 

This is why Husserl is constantly re-examining the possibility of the reduction. If we were absolute mind, 

the reduction would present no problem. But since, on the contrary, we are in the world, since indeed our 

reflections are carried out in the temporal flux on the which we are trying to seize [...], there is no thought 

which embraces all our thought (Merleau-Ponty, PP, xv)

Oberoende av Sheet-Johnstones slutgiltiga dom, att det saknas en fullt genomförd reduktion, kan det 

antas vara rimligt att Merleau-Pontys beskrivning av kroppen saknar en historia och därmed också ett 

historiskt ursprung15. För att göra Sheets-Johnstones argument rättvisa menar hon att det är den naturliga 

attitydens prioriterande av den abstrakta rörelsen i ett cartesianskt eller euklidiskt rum som skapar 

problem för Merleau-Ponty (Sheets-Johnstone, 1999, s. 245). 

Men historielösheten hos Merleau-Pontys självrörelsebegrepp är inte avhängig hans påstått otillräckliga 

reduktion. Rörelsens historicitet är en fristående axel som saknar samröre med distinktionen mellan en 

naturaliserad och ett existentiellt rums- och rörlighetsbegrepp, och måste således angripas för sig. Så 

länge Merleau-Ponty alltså utelämnar kroppen i blivande är kritiken i viss mån riktig. 

   I bokens sjätte kapitel, “Merleau-Ponty - a man in search of a method”, som alltså huvudsakligen är 

tillägnad vissa metodologiska frågor, återvänder Sheets-Johnstone till kritiken. Här använder hon 

Merleau-Pontys påstående att alla nödvändiga strukturer för ett fullfjädrat subjekt, både uppgiften som 

ska utföras och korrelerande rörelser, redan alltid finns där:

“The problem of the world, and, to begin with, that of one’s own body, consists in the fact that it is all  

there” (Merleau-Ponty, PP, s. 230).

15 Med historia avses här och i det följande en historia av den enskilde organismens/tillvarons utvecklingshistoria, dvs 

ontogenes. Historia i detta sammanhang avser allså inte “världshistoria”. 
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Samma invändning mot kritiken ovan kan tillämpas här. Andra delen av Phénoménologie de la 

Perception existerar på basis av första delen, som i större utsträckning fokuserar på varseblivningens 

subjekt. Andra delen är nästan helt tillägnad varseblivningens objekt, och det är uppenbart att alla 

tillkortakommanden i detta hänseende måste sökas och finnas i första delen som avhandlar kroppen. 

Sheets-Johnstone anklagar vidare Merleau-Ponty för att inte fästa särskilt stor vikt vid kroppens 

varseblivning av självrörelsen (dvs det hon, liksom Husserl, kallar kinestesi), även om han tilldelar 

själva självrörelsen stor roll, oberoende av varseblivningen av den. Återigen uppenbarar sig den 

fundamentala tvetydigheten hos Sheets-Johnstone: ett ständigt hoppande mellan självrörelse som 

objektiv företeelse och erfarenheten av självrörelse som fenomen. Anledningen är att den första frågan 

(om självrörelsen som objektiv företeelse) är  främmande för en traditionell fenomenologi. 

   Vad var det som avhöll Merleau-Ponty från att låta perceptionen av självrörelsen grunda perceptionen 

i allmänhet? Varför utreds åtminstone inte möjligheten? Även om Sheets-Johnstone söker fel, hittar hon 

i någon mån rätt. Men det återstår att hitta detta gap i första delen av Phénoménologie de la Perception. 

Uttryckt annorlunda: Sheets-Johnstone anklagar Merleau-Ponty för att inte redogöra för, dvs inte 

fenomenologiskt beskriva, erfarenheten av rörelsen. Enligt henne ger han en mystifierad bild av 

rörelsen. Men det är inte riktigt. Riktigt är att han i viss mån har en icke-fenomenologisk hållning till 

rörelse och själv-rörelse, i det att första persons-perspektivet inte alltid respekteras, att Merleau-Ponty 

arbetar med traditionellt vetenskaplig data. Detta är styrkan. Det är ett relativt och förpersonligt jag som 

är grunden för detta rörelsefenomen. Men vad betyder relativ och förpersonlig? Det som föregår 

subjektet i meningen det reflekterande jaget, intentionaliteten, samt innan representationen. Men varför 

envisas då Merleau-Ponty med att prata om motorisk intentionalitet?

   Sheets-Johnstones sista och slutliga kritik av Merleau-Ponty är egentligen inte direkt riktad mot 

honom, utan mot teorier om förkroppsligande i allmänhet, men är inte för den sakens skull mindre 

relevanta. Tvärtom. Den förkroppsligande vändningen i filosofin, och senare inom neurovetenskapen, 

som delvis var Merleau-Pontys verk, och som varit en rörelse i rätt riktning som blottat den materiella 

grund tänkandet och erfarenheten vilar på, har ändå inte riktigt lyckats identifiera det nyckelbegrepp 

som är den animerade formens inre väsen. Nyckelbegreppet är enligt Sheets-Johnstone alltså animerad 

form, och är en nödvändig fortsättning på den väg som trampats fram genom upptäckten av 

kroppsligheten i filosofin. Hon spaltar upp dessa tillkortakommanden i fem punkter:
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1. Den “levda kroppens” begrepp identifierar en kropp, men enbart i kontrast till en annan sorts kropp, 

dvs den fysiska, objektiva eller synliga kroppen, dvs den kropp som inte är kött.

2. Andra punkten följer ur den första. Den levda kroppen fixerar, möjligen oavsiktligt, en dikotomi 

mellan den levda och den döda kroppen, mellan kött och icke-kött. Bara genom sitt kontrastivt döda 

korrelat blir den levda kroppen meningsfull.

3. Den levda kroppen kontextualiserar förvisso erfarenheten, men genom att göra det i en kropp, riskerar 

den att utelämna de historiska, sociala och ekologiska sammanhangen. Den levda kroppen blir således 

en maskerad solipsism.

4. frasen “den levda kroppen” implicerar en viss passivitet med avseende på kroppen. Att den är levd, 

snarare än levande, implicerar att något lever genom kroppen.

5.Ur föregående punkt följer det att dikotomin mellan det levande och det (genom)levda fördjupas och 

permanenteras. (Sheets-Johnstone, 1999, s. 362-363)

Problemet med den levda kroppens begrepp är i grund och botten en förväxling mellan den levande 

kroppens subjekt och predikat, eller substans och attribut. Hos Merleau-Ponty och andra som följt i hans 

spår är rörelsen ett attribut hos köttet. Man skulle kunna säga att Sheets-Johnstones kritik kan ses som en 

kopernikansk vändning av förhållandet: rörelsen är den substans som antar kött. Istället för den levda 

kroppen - den levande kroppen. (Sheets-Johnstone, 1999, s. 365)

5.3 Beteende och rörelse

Trots Sheets-Johnstones många tillkortakommanden och bitvis otillfredställande kritik av Merleau-

Ponty, träder en principiell skillnad fram mellan deras ståndpunkter, där underteckad til syvende og sidst 

tvingas ta ställning för Sheets-Johnstone. Denna principiella skillnad mellan Merleau-Ponty och Sheets-

Johnstone inkarneras i skillnaden mellan beteende och rörelse. Sheets-Johnstone nämner förväxlingen i 

förbifarten, som en skillnad mellan å ena sidan beteende, å andra sidan rörelse (Sheets-Johnstone, 1999, 

xxxii) eller kinetisk episod (Sheets-Johnstone, 1999, s.245), eller “primal animation, the originary 

kinetic liveliness that is the essence of our natality and the foundation of our original attunement to the 

world and preference for movement over objects.” (Sheets-Johnstone, 1999, s. 259), där barnets initiala 
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rörelser är av sistnämnd art. Beteendet är bestämt av något annat, och har en historia som föregår den, 

medan rörelsen istället sätter historien. Merleau-Ponty snuddar vid distinktionen, men tar aldrig klart 

och tydligt ställning för rörelsen. När motsättningen dem emellan polariseras, hemfaller Merleau-Ponty i 

sista instans åt att fokusera på beteendet, det alltid-redan sammansatta, förvisso för-intentionellt men 

aldrig icke-intentionellt.

6.0 Om konstitution och orsak

   Det har ovan visats att Sheets-Johnstone varit beredd att utforska ett område av existensen som 

Husserl bara antytt förekomsten av, och som Merleau-Ponty lämnat som ett öppet sår i sin filosofi. 

Merleau-Pontys skrifter kallar själva efter uppmärksamhet på frågan om vad som föregår vanan som 

sådan, men ser alltid en vana före vanan, eftersom tillvaron alltid redan är där och således vanan alltid 

redan är där. Sheets-Johnstone mobiliserar begreppet emergens, som hon hämtar ur dynamisk 

systemteori för att beskriva hur konstitutionen, i icke-husserliansk bemärkelse, går till. Ur rörelsen 

sedimenteras subjektivitet och vana, som självorganiserade entiteter på basis av rörelsen som 

byggmaterial. Sheets-Johnstone har dessvärre inget mer renodlat filosofisk grepp om emergensen som 

företeelse. 

   Först några ord om konstitution och orsak. Konstitutionsbegreppet har varit väl använt inom filosofin, 

inte minst av Husserl. Enligt Dan Zahavi har tre tolkningar av Husserls konstitutionsbegrepp dominerat. 

Den första som rests av Husserlkritiker, är att konstitutionen är en skapande process, och har därför varit 

skäl till anklagelser om att driva en ohållbart idealistisk linje. Hos försvarare av Husserl har det kommit 

att beteckna antingen ett epistemologiskt förhållande mellan erfarande subjekt och erfaret objekt, eller 

att det som konstitueras av det transcendentala subjektet är meningen och inte varat (Zahavi, 2003, s. 

72). Den tolkning som är närmast till hands att använda i detta sammanhang är den första, det vill säga 

konstitutionen som skapande och kreativ process. Men det är inte en subjektets skapande process, 

eftersom de skapande elementen är försubjektiva både hos Merleau-Ponty och Sheets-Johnstone. 

Merleau-Ponty och Sheets-Johnstone aspirerar nämligen på att säga någon om varat, och 

konstitutionsbegreppet som mobiliseras bör därför vara av ontologisk art. Man måste alltså söka någon 

annanstans, utanför fenomenologin, efter ett annat konstitutionsbegrepp.

   Därför är det nödvändigt att återigen låta filosofin besvara ytterligare en ontologisk fråga som uppstått 

i kognitionsvetenskapens filosofiska bakvatten, som ekar den lika-ursprungliga relationen mellan 

tillvarons strukturmoment hos Heidegger och Merleau-Ponty. I Sein und Zeit, använder Heidegger 

begreppet lik-ursprunglighet för att beskriva relationen mellan elementen som utgör i-världen-varon, 
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som en kritik mot den filosofiska strategin att hitta ett enda ur-ursprung ur vilket allt annat springer. I-

varon är exempelvis ett sådan element som är konstitutivt och om inte kan grundas i något annat. Men 

det finns också andra ursprungliga och konstitutiva element. Heidegger skriver:

"När vi nu i linje härmed tematiskt frågar efter i-varon, då kan vi visserligen inte önska förinta detta 

fenomens ursprunglighet genom att härleda det ur några andra fenomen, dvs genom en inadekvat analys i 

bemärkelse upplösning. Omöjligheten att härleda något som är ursprungligt utesluter dock ingalunda en 

mångfald av för detsamma konstitutiva varakaraktärer. Om några sådana kan påvisas, är de existentialt 

sett lika-urpsrungliga. Fenomenet lika-ursprunglighet vad de konstitutiva momenten beträffar har inom 

ontologin ringaktats, till följd av en metodiskt otyglad tendens att söka bevisa alltings härkomst från en 

eller annan enkel 'urgrund'", (Heidegger, 1981, s. 173).

Från den tidiga till den sena Merleau-Ponty, från La structure du comportement till Le visible et  

l’invisible är det denna lika-urpsrunglighet som i princip är gällande mellan perception och motilitet. 

Läsaren får ursäkta de kommande två långa citaten, men det är dessvärre nödvändigt för en jämförande 

läsning. I La structure du comportement beskrivs förhållandet på följande vis:

“The organism cannot properly be compared to a keyboard on which the external stimuli would play and 

in which their proper form would be delineated for the simple reason that the organism contributes to the 

constitution of that form. When my hand follows each effort of a struggling animal while holding an 

instrument for capturing it, it is clear that each of my movements responds to an external stimulation; but 

it is also clear that these stimulations could not be received without the movements by which I expose my 

receptors to their influence. ". . . The properties of the object and the intentions of the subject ... are not 

only intermingled; they also constitute a new whole." When the eye and the ear follow an animal in flight, 

it is impossible to say "which started first" in the exchange of stimuli and responses. Since all the 

movements of the organism are always conditioned by external influences, one can, if one wishes, readily 

treat behavior as an effect of the milieu. But in the same way, since all the stimulations which the 

organism receives have in turn been possible only by its preceding movements which have

culminated in exposing the receptor organ to the external influences, one could also say that the behavior 

is the first cause of all the stimulations.

 Thus the form of the excitant is created by the organism itself, by its proper manner of offering itself to 

actions from the outside. Doubtless, in order to be able to subsist, it must encounter a certain number of 

physical and chemical agents in its surroundings. But it is the organism itself—according to the proper 

nature of its receptors, the thresholds of its nerve centers and the movements of the organs— which 

chooses the stimuli in the physical world to which it will be sensitive. "The environment (Umwelt) 
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emerges from the world through the actualization or the being of the organism—[granted that] an 

organism can exist only if it succeeds in finding in the world an adequate environment." This would be a 

keyboard which moves itself in such a way as to offer—and according to variable rhythms—such or such 

of its keys to the in itself monotonous action of an external hammer” (Merleau-Ponty, 1967, s. 13).

Och slutligen i L’œil et l’esprit

And indeed, we cannot see how a Mind could paint. It is by lending his body to the world that the artist 

changes the world into paintings. To understand these transubstantiations we must go back to the 

working, actual body—not the body as a chunk of space or a bundle of functions but that body which is 

an intertwining of vision and movement. It is enough to see something in order to know how to reach it 

and deal with it, even if I do not know how that is done in the machine made of nerves. My moving body 

counts in the visible world, participates in it; that is why I can direct my body in the visible. Moreover, it 

is also true that vision depends on movement. We see only what we gaze upon. What would vision be 

without any eye movement, and how would the movement of the eyes not blur things if movement were 

itself a reflex or blind, if it did not have its antennae, its clairvoyance, if vision were not prefigured in it? 

All my changes of place figure in principle in an area of my landscape; they are carried over onto the map 

of the visible. Everything I see is in principle within my reach, at least within the reach of my sight, and is 

marked upon the map of the “I can.” Each of the two maps is complete. The visible world and the world 

of my motor projects are both total parts of the same Being. This extraordinary overlapping, which we 

never give enough thought to, forbids us to conceive of vision as an operation of thought that would set 

up before the mind a picture or a representation of the world, a world of immanence and of ideality. 

Immersed in the visible by his body, itself visible, the seer does not appropriate what he sees; he merely 

approaches it by means of the gaze, he opens onto the world. And for its part, that world in which he 

participates is not in-itself or matter. My movement is not a decision made by the mind, an absolute doing 

which would decree, from the depths of a subjective retreat, some change of place miraculously executed 

in extended space. It is the natural sequel to and the maturation of vision. I say of a thing that it is moved, 

but my body moves itself; my movement unfolds itself. It is not in ignorance of itself, blind to itself; it 

radiates from a self. . . .

(Merleau-Ponty, 2007a, s. 353-354)

En ömsesidig irreducibilitet råder mellan perception och rörelse, eller som den senare Merelau-Ponty 

uttrycker det, mellan det berörda och det rörande, mellan det synliga och det seende. Men man kan se en 

subtil övergång från klar och tydlig lika-ursprunglighet hos den tidiga Merleau-Ponty till en något 

oklarare lika-ursprunglighet hos den senare Merleau-Ponty. Som ovanstående citat från Merleau-Ponty 

visar ges rörelsen trots allt i sista instans företräde. Det går inte att förneka att dubbelheten och det 
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ömsesidiga beroendet finns också här, att rörelsen är den naturliga följden av en varseblivning som 

mognat och slagit ut i rörelsens blomning. Precis samma tvetydighet finns här som i viss mån också 

skönjas i Phénoménologie de la Perception. 

Det är riktigt att lika-ursprunglighetens relation ringaktats av ontologin, och att detta ringaktande också 

varit kännetecknande för föreliggande uppsats ambitioner. Anledningen är att lika-ursprungligheten 

upphäver det som konstituerar en viktig aspekt av begreppet konstitution. Denna aspekt är 

konstitutionens omslutande karaktär, utan vilken ett element som ger upphov till något annat är blott 

orsakande. 

   Utöver skillnaden att Merleau-Ponty intresserar sig för det redan-sedimenterade beteendet och Sheets-

Johnstone intresserar sig för den osedimenterade rörelsen, kan man i schematiska termer säga att 

skillnaden mellan Merleau-Ponty och Maxine Sheets-Johnstone är att Merleau-Ponty ser ett ömsesidigt 

bestämmande av varseblivning och kroppslig rörelse, medan kroppslig rörelse  konstituerar 

varseblivningen i Sheets-Johnstones fall. Även när Merleau-Ponty i sin senare filosofi i köttets element 

(som både omfattar tillvaron och världen som en sömlös helhet) identifierar perceptionen och rörelsen 

som inseparabla entiteter, gäller ett ömsesidigt bestämmande som inte är ett omslutande (Merleau-

Ponty, 2007a, s. 353-354, dvs ovanstående citat, samt Merleau-Ponty, 2007b, s. 399, 405-406) . I 

Sheets-Johnstones fall blir rörelsen konstitutiv i bemärkelsen omslutande genom att rörelsen är det 

generativa substrat som föder subjektivitetens strukturer genom ett veckande och avknoppande av ett 

och samma substrat, det vill säga genom emergens. Även om Merleau-Ponty och Sheets-Johnstone rör 

sig i ungefär samma intresseområde, skulle Merleau-Ponty aldrig vara beredd att skriva vad Sheets-

Johnstone skriver:

“[The organism] begins crawling, undulating, flying, stepping, elongating, contracting, or whatever, in 

the context of a present circumstance. It is kinetically spontaneous. Elucidation of this further truth about 

the nature of animate form will show in the most concrete way how animate form is the generative source 

of consciousness — and how consciousness cannot reasonably be claimed to be the privileged faculty of 

humans.” (Sheets-Johnstone, 1999, s. 70)

Sheets-Johnstone accepterar helt enkelt inte lik-ursprungligheten. Men vad innebär omslutandet som 

logisk relation? Vad innebär det att likställa generativ källa med omslutandet?

För det första handlar det om att anlägga ett tidsperspektiv, för det andra att tänka i termer av immanens 

och emergens. De receptiva drag som är produkten av den animerade formen, som i sin tur är just 

kinetisk spontanitet, uppstår på basis av en relationslös rörelse som bara händer. Det sinnes- och 
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intetionslösa utforskandet av världen hos lemmarnas slumpmässiga rörelser, är grunden som föder nya 

strukturer genom kombination och rekombination. 

   Om man försökte approximera skillnaden genom de tidigare nämnda aristoteliska orsakskategorierna, 

skulle Merleau-Pontys position falla närmast den verksamma orsakens kategori, även om man tar i 

beaktande att han förskjöt kausaliteten som bestämmande relation bortom annat än res extensas 

domäner. I ovanstående citat från  La structure du comportement framstår det som att verksam orsak är 

den rådande relationen mellan perception och motilitet, även om det är en verksam orsak som verkar åt 

båda hållen. Det framstår som verksam orsak även om de två elementen grundar sig i den ursprungligare 

i-världen-varons tillvarostruktur. Å andra sidan skulle Merleau-Pontys kroppsrörelse också kunna 

betraktas som formell orsak till perceptionen. Det faktum att den levande och agerande kroppens 

perception inte sammanställs utifrån sensationer, dvs sensoriska atomer, beror på att de är alltid-redan 

komponerade till en  gestalt eller totalitet, formerade, utmejslade av den levande kroppen i rörelse. För 

en död kropp, en filmkamera, gäller empirismens föreställning om det percetuellas helhet som format på 

basis av pixlar. 

   Sheets-Johnstones position påminner mer om rörelsen som materiell orsak än något annat. Rörelsen är 

det material ur vilken varseblivningen tar form. Här bör det tilläggas att det finns en distinkt skillnad 

mellan att se kroppen (i sin konkreta materialitet) som materiell orsak till varseblivningen, och att se 

rörelsen som sådan, förvisso inkarnerad rörelse som materiell orsak. Kroppen som materiell orsak är en 

mer banal orsak till varseblivningen; man måste ha materiellt existerande sinnesorgan för att varsebli. I 

viss mån fångar den Merleau-Ponty i sin sena filosofi in denna orsakskategori i sin senare filosofi 

genom att uppmärksamma på sinnenas dubbelnatur, nämligen att det seende är synligt, att det kännande 

är kännbart och så vidare. Vad som inte har fångats in är alltså frågan om rörelsen som materiell orsak. 

Det som gäller för emergenta egenskaper och substanser i allmänhet gäller delvis också här; de 

förutsättningar som skapar systemet, som orsakar det, slutar vara orsakande i direkt bemärkelse när en 

ny uppsättning lagar blir till på den emergerande högre abstraktionsnivån. Det är detta som är 

konstitution: att vara orsakande som bakgrund. Det är viktigt att här också differentiera Maxine 

Sheets-Johnstone från en rent naturvetenskaplig eller fysikalistisk emergentism, där medvetandet är en 

emergent egenskap hos exempelvis hjärnan. Det är inte frågan om den sortens emergens, dvs frågan om 

hur ett distinkt icke-existentiellt skikt ger upphov åt ett existentiellt. Kroppsliga rörelser är, om inte 

existentiella, så åtminstone alltid-redan för-existentiella, existensens minsta och ursprungligaste 

beståndsdelar. Sett ur detta perspektiv rör det sig inte om emergens överhuvudtaget, utan snarare om ett 
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slätt fält utan kvalitativa språng, från barnets rörelse till den vuxnes rörelse. Den slumpmässiga, 

poänglösa rörelsen  är ständigt närvarande som nödvändig bakgrund från födselse till död.

   Om fenomenet inte helt kan fångas upp av begreppet emergens, vad kan det då fångas upp av? Ett 

annat sätt att approximera den slumpmässiga icke-intentionellt första sonderande rörelsen är genom 

felet. Felet såsom begreppet används i detta sammanhang kommer från filosofen, läkaren och 

vetenskapshistorikern Georges Canguilhem (1904-1995) och användes framförallt för att beskriva ett 

oundgängligt drag i historisk utveckling; å ena sidan med avseende på vetenskapshistoriens utveckling, 

å andra sidan med avseende på fylogenetiken, som en benämning på patologier. Det arketypiska 

exemplet på felet är enligt Canguilhem ärftliga ämnesomsättningssjukdomar, såsom glukos-6-

fosfatdehydrogenasbrist, alkaptonuri, fenylketonuri med flera. Det som dessa sjukdomar har gemensamt, 

till skillnad från exempelvis smittsamma infektionssjukdomar, är att de omfattar organismen i sin helhet 

och innebär radikala brott med organismens organisatoriska konstitution. Enligt Canguilhem är 

ärftligheten, och med ärftligheten också genetik och kroppen som bär generna, den moderna 

benämningen på substans. Om organisation kan tänkas i termer av språk, är 

ämnesomsättningssjukdomen ett missförstånd (ett missförstånd som förvisso aspirerar på att bli 

dialekt). Den är något falskt som antas som sanning. En del av dessa sjukdomar blir manifesta 

först i specifika sammanhang. I fallet glukos-6-fosfatasdehydrogenasbrist blir en person som lider 

defekten symtomatisk först när den sjuke intar favabönor eller vissa mediciner. Sjukdomen finns således 

inte i sig, utan enbart i relation till en omvärld. Vad som också är viktigt att notera är ovanstående 

sjukdoms evolutionära roll. Sjukdomen var, under vissa omständigheter, ett missförstånd som påverkade 

organismens livsduglighet i malariadrabbade områden, eftersom sjukdomen gör de röda blodkropparna 

sköra och därmed till sämre värdar för malariaparasiten. Skiljelinjen mellan det normala och det 

abnormala dras således genom olika organism-miljökomplex, mellan de komplex som är livsdugliga och 

de som inte är det. Livet definieras av dess förmåga att vara normativt och felet spelar en central roll i 

organismens historiska sökande och finnande av denna biologiska förmåga att i kritiska situationer 

utmana gamla normer och hitta nya. Den normala friska människan existerar hela tiden i relation till 

detta potentiellt normerande, men i allra flesta fall egentligen förfallande, abnormalitet. Den normala 

människan är normal såtillvida att det abnormala alltid är närvarande som grund och horisont 

(Canguilhem, 1978, s. 171-179)

   Det som ovan gäller på populationsnivå, både med avseende på en population vid en given tidpunkt 

samt med avseende på en populations fylogenetiska utveckling, kan också vara gällande för den 

population av rörelser som tar plats i en enskild kropp, från födsel till död. Precis så kan man tolka 
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Maxine Sheets-Johnstone, även om hennes filosofi inte har någon explicit koppling till Canguilhem; hon 

tänker den enskilda kroppens utveckling, och de första stapplande konstituterande stegen hos spädbarnet 

analog med hur Canguilhem tänker sig populationens utveckling i förhållande till det konstituerande 

felet.

7. Sammanfattning 

Det visades inledningsvis hur standardmodellen för förhållandet mellan varseblivning och kroppslig 

rörelse är en modell med begränsad räckvidd . Vad gäller den färdiga och vuxna habitualiserade 

kroppen, är den en relativt adekvat modell, även om den i den vuxna kroppens fall förutsätter en 

internalism och dualism som klyver tillvaron. Uppsatsens ansats var att genom en kritisk granskning av 

Merleau-Pontys och Sheets-Johnstones filosofier som båda verkat för att aktivera kroppen och dess 

rörelse gå bortom kritikens huvudföremål – den passiviserade, reaktiva synen på motorik som är 

standardmodellens andra grundantagande. Undersökningen har hittat de första diffusa dragen hos en 

grundande kroppslig rörelse. För Merleau-Ponty har det funnits en gräns för hur långt detta aktiverande 

kunnat gå eftersom vanan ställt sig i vägen, även om en antydan om en ursprunglig och spontan rörelse 

alltid figurerar i bakgrunden. Sheets-Johnstone har både i relation till Merleau-Ponty och andra 

fenomenologer med angränsande intressen, men också oberoende av dessa, utvecklat en idé om 

ursprunglig livlighet och rörelse, ur vilka subjektets andra strukturer springer. Det har visats hur 

påståendet om rörelsens primat delvis bryter mot en fenomenologisk tradition som utgår från en 

erfarenhetscentrerad filosofi. För inte minst Maxine Sheets-Johnstone har detta varit ett problem, då 

fenomenologin som metod i viss utsträckning endast motspänstigt lånar sig till en ontologisering av 

rörelsen som föregår varseblivningen. Sheets-Johnstone försöker visa den kroppsliga rörelsens primat, 

men hemfaller hela tiden åt att beskriva erfarenheten av den kroppsliga rörelsens primat, som är en 

distinkt fråga. Fenomenologin har svårt att gripa efter den kroppsliga rörelsen som är av existentiell 

natur utan att från början vara uppfångad i erfarenheten.

  En uttömmande precisering av hur varseblivningens tillblivelse ur rörelsen kan se ut, och en mer 

djupgående beskrivning av emergensens filosofiska betydelse, emergensens ontologi, är ett 

forskningsprojekt som fortfarande ligger i framtiden. Den har här helt kort beskrivits som både 

omslutning och fel. 

   Avslutningsvis: det är inte längre omöjligt att åtminstone tänka sig att ett omvänt förhållande råder 

mellan slumpmässig kroppslig rörelse och riktad varseblivning än den inmatning-utmatningsbild som 

standardmodellen målat. Istället för att betrakta-kontemplera-handla: handla-betrakta-kontemplera, som 
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fladdermöss klickar vi oss fram i världen. Vår slumpmässiga rörelse,  lika fri från betydelse eller mening 

som fladermössens klickande ljud, skickas ut mot världen och får betydelse först i kollision med 

världen, och får världen att träda fram. Våra rörelser ekar mot världens soliditet. 
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