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Abstract 

The aim of this thesis is to investigate the critique Richard Shusterman is raising towards 
Maurice Merleau-Pontys view on consciousness of bodily sensations and habit. Richard 
Shusterman critique towards Merleau-Ponty is found to have no other basis than Shusterman 
own subjective view on what the task of philosophy is. 

Nyckelord: Kroppsmedvetenhet, fenomenologi, perception, kroppssensation, Merleau-Ponty, 
Shusterman 
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Philosophy is not the reflection of a pre-existing truth,  
but, like art, the act of bringing truth into being (Merleau-Ponty, 2002:xx).  
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1 Inledning 
Det denna uppsats avser att göra är att granska Richard Shustermans kritik mot Merleau-Pontys 

syn på medvetenhet om kroppssensationer och kroppsliga vanor. 

Shusterman kritiserar Merleau-Ponty för att inte uppmärksamma vikten av att medvetet 

tematisera kroppsliga perceptioner, för att vara väldigt kritisk till denna medvetenhet på de få 

ställen i sin produktion där han tar upp medvetenhet om kroppsperceptioner, och för att ha en 

felaktig syn på relationen mellan medvetande och vanor.  

För att ge en förståelse av bakgrunden till Shustermans kritik inleder jag med en översiktlig 

presentation av hans forskningsfält – Somaesthetics – och hans taxonomi om medvetenhet inom 

perception. Därefter presenteras kortfattat Merleau-Pontys position, den fenomenologiska 

metoden, samt Merleau-Pontys kritik av intellektualismen då det är denna kritik Shusterman i sin 

tur kritiserar. Mot denna bakgrund presenterar jag slutligen Shustermans kritiska tolkning av 

Merleau-Ponty som återfinns i boken Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and 

Somaesthetics (2008) och analyserar denna kritik för att kunna svara på om den är 

befogad. Slutsatsen är att Shustermans kritik mot Merleau-Pontys syn på medvetenhet av 

kroppssensationer är obefogad. Orsaken till att denna medvetenhet om kroppssensationer sällan 

tas upp hos Merleau-Ponty är inte att han är kritisk till denna medvetenhet, utan snarare att den 

hamnar utanför hans ämnesområde: perceptionens fenomenologi. Även då intellektuella 

tematiseringar av kroppen enligt Merleau-Ponty är ett steg från den omedelbara vardagliga 

erfarenheten betyder inte detta att Merleau-Ponty skulle vara kritisk till dessa tematiseringar i 

stort, enbart att de ska uppmärksammas som de bilder de är. En andra slutsats är att Shustermans 

kritik mot Merleau-Pontys syn på vanor är obefogad. Detta då Merleau-Ponty försöker beskriva 

hur vanor sedimenteras i kroppen snarare än att värdera dessa vanors sedimentering som något 

bättre än intellektuella tematiseringar av kroppssensationer, en åsikt Shusterman tolkar att 

Merleau-Ponty haft.  
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2 Shustermans position: Somaesthetics 
Shusterman filosofiska projekt bottnar i hans syn på vad filosofins uppgift är. Han påminner oss 

om att en av filosofins ursprungliga uppgifter var att syssla med frågor som ”Hur ska vi leva?” 

och ”Vad är ett gott liv?” Filosofin hade i det antika Grekland en central plats och funktion i 

samhället. Det finns flera anledningar till att bilden ser annorlunda ut idag: den kristna kyrkan 

fick senare ensamrätt på dessa frågor, filosofin flyttade in i ett akademiskt sammanhang och 

naturvetenskapen har under de senaste århundradena haft företräde när det gäller att förklara 

verkligheten. Dessa faktorer har gett effekten att filosofin idag är sysselsatt med fragmentariska 

teoretiska frågor. Ett skämt om den akademiska filosofins undanträngda position är att filosofer 

av idag frågar sig vad ”gott” är genom att analysera uttrycket ”en god baconmacka” 

(Shusterman, 2007).  

För att ta tillbaka filosofin till sitt ursprungliga syfte, att undersöka vad ett gott liv är och hur 

vi ska känna oss själva har Shusterman namngett ett filosofiskt fält, ”Somaesthetics”, vilket han 

huvudsakligen arbetar inom. I inledningen till sin bok definierar Shusterman termen 

Somaesthetics följande:  

For the moment, we can briefly describe somaesthetics as concerned with the critical study of 

meliorative cultivation of how we experience and use the living body (or soma) as a site of 

sensory appreciation (aesthesis) and creative self-fashioning. Somaesthetics is thus a discipline 

that comprises both theory and practise (the latter clearly implied in its idea of meliorative 

cultivation). The term “soma” indicates a living, feeling, sentient body rather than a mere 

physical body that could be devoid of life and sensation, while the “aesthetic” in somaesthetics 

has the dual role of emphasizing the soma’s perceptual role (whose embodied intentionality 

contradicts the body/mind dichotomy) and its aesthetic uses both stylizing one’s self and in 

appreciating the aesthetic qualities of other selves and things (Shusterman, 2008:1-2).  

Han delar vidare in detta filosofiska fält i tre delar: ”Analytical Somaesthetics”, ”Pragmatic 

Somaestetics” och ”Practical Somaesthetics”. Han definierar de olika delarna enligt följande:  

 

• Analytic Somaesthetics är det deskriptiva och teoretiska projektet att förklara naturen hos 

våra kroppsliga perceptioner och hur de fungerar i vår kunskap om och konstruktion av 

vår värld.  

• Pragmatic Somaesthetics är normativ och preskriptiv genom att föreslå specifika metoder 

för att understödja vår kroppsliga utveckling. Denna pragmatiska dimension förutsätter 

den analytiska dimensionen och går också bortom denna. Det finns många olika 
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somatiska metoder, såsom; Yoga, Feldenkrais, Zen meditation, dans och massage, var 

och en med sina egen pragmatiska aspekter.  

• Practical Somaesthetics innefattar det praktiska utövandet av en somatisk metod och att 

inte enbart skriva eller prata om det (Shusterman, 2008:29).  
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3  Shustermans taxonomi om medvetenhet inom perception 
Shusterman nämner i sin bok fyra olika nivåer av medvetenhet inom perception, den första står 

han inte själv bakom, den har han själv definierat efter att ha läst (in denna i) Merleau-Pontys 

Phenomenology of Perception (1945).  

1. Shusterman exemplifierar Merleau-Pontys citat ”my body is always perceived by me” 

med en person som i djup drömlös sömn. Även här har denne person en primitiv kroppslig 

perception som Merleau-Ponty kallar ”motility of basic intentionality”. I djup sömn kan 

en kudde hamna i vägen för hennes andning och när hon vänder sig om för att frigöra sig 

från hindret är det ett exempel på denna omedvetna nivå av medvetenhet inom 

perception.     

2. En mer medveten nivå av kroppslig perception beskrivs som ”medveten perception utan 

tydlig uppmärksamhet”. I dessa fall är jag medveten och uppmärksammar någonting, men 

jag upplever det inte som något distinkt objekt i mitt medvetande och dessutom 

tematiserar eller specificerar jag det inte. Här begriper jag det inte under något begrepp 

som kan ingå i ett omdöme. Shusterman exemplifierar denna nivå av medvetenhet genom 

en person som går genom en dörröppning, denna person är medveten om dörrkarmarna 

under hela förflyttningen genom dörröppningen, däremot är inte personen uttryckligen 

medveten om karmarnas precisa läge i förhållande till kroppen i varje givet tillfälle.  

3. En tredje nivå av medvetenhet är då vi både har en medveten perception och tydlig 

uppmärksamhet. I exemplet med dörrhålet är vi uttryckligt medvetna om karmarna och 

deras position i förhållande till vår kropp, både proprioceptivt och visuellt. Här gör vi en 

inre representation av karmarna i vårt psyke. Denna nivå menar Shusterman att Merleau-

Ponty beskriver som nivån av mentala representationer.  

4. Shusterman vill lägga till en fjärde nivå av medvetenhet inom perception, en nivå som är 

viktig inom många olika somatiska discipliner som strävar efter att förena kropp och 

sinne. Vid denna nivå är vi inte enbart medvetna om det vi varseblir som ett specifikt 

objekt för vår uppmärksamhet utan vi är dessutom medvetet uppmärksamma på denna 

fokuserade medvetenhet när vi följer vår uppmärksamhet genom dess representation i vårt 

medvetande.  
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Shusterman tolkar Merleau-Ponty som att denne skulle vara kritisk mot att använda 

medvetenheten Shusterman beskriver på nivå tre och fyra i sitt system, då han uppfattar en 

kritisk hållning gentemot tematiseringar av kroppsliga perceptioner i stort hos Merleau-Ponty.  

Ett par kommentarer om ovanstående nivåer är på sin plats. För det första bör sägas att även 

om exemplifieringen av den första nivån är intressant, så illustrerar den knappast det som 

Merleau-Ponty avser med att ”min kropp är alltid varsebliven av mig”. Merleau-Ponty beskriver 

aldrig denna basala intentionalitet som omedveten, utan denna omedvetenhet lägger Shusterman 

själv in där. Det sammanhang där Merleau-Ponty talar om “motility as basic intentionality” lyder 

som följer: "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, 

2002:159). Rimligen menar Merleau-Ponty här att rörelsen är den basala intentionaliteten, detta 

att vara rörlig, att kunna sträcka sig och att kunna röra sig manifesterar denna basala 

intentionalitet. Under våra första år bemästrar vi världen genom att lära oss nya saker: "I can." 

Denna intentionalitet finns inkorporerad i alla av Shustermans olika nivåer av medvetenhet inom 

kroppslig perception, då det finns rörlighet som basal intentionalitet i denna bemärkelse inom 

alla nivåer. Det ter sig som om Shusterman här misstolkar Merleau-Ponty för att få plocka 

poänger genom sina egna argument istället för att skriva sin egen självständiga filosofi. 

För det andra vill jag personligen lägga till en nivå av medvetenhet inom perception vilken jag 

ser som avgörande vid övningar i kroppskännedom och inom somatiska terapier men som 

Shusterman inte specifikt berör. Möjligen skulle den kunna förstås som en variant av den fjärde 

nivån i Shustermans system, men jag anser den vara så specifik att jag nämner den som en 

enskild nivå av medvetenhet inom perception. Om du riktar in din uppmärksamhet och tittar på 

ett föremål framför dig, och är medvetet närvarande när du följer din uppmärksamhet på detta 

föremål kan du sägas vara i en fjärde nivå av medvetenhet inom perception Shusterman beskrivit 

ovan. Om du sedan släpper fokus på objektet och gör dina ögon mjuka så att du tar in hela 

synfältet på en gång utan fokus på något specifikt objekt, samtidigt som du medvetet följer din 

uppmärksamhet på detta hela synfält kan du sägas vara i en femte nivå av medvetenhet inom 

perception förutsatt att det hela synfältet eller verkligheten runt omkring dig inte benämns som 

ett objekt för din medvetna perception. Shusterman skulle kunna svara just så: att hela ditt 

synfält kan benämnas som ett objekt och att detta då enbart är ett exempel på den fjärde nivån av 

medvetenhet av perception. Detta är inte ett rimligt svar, ett synfält kan inte kallas ett enskilt 

objekt utan det är allt det vi varseblir optiskt. Denna övning understödjer kroppskännedom 

genom att perceptionen av kroppen också blir mjuk då den följer ögonens och synens mjuka 

kvalitet. Effekten blir vanligen att personen slappnar av och korrigerar några av sina felaktiga 
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sätt att använda kroppen, personen kan sträcka på sig och hitta en djupare mjukare andning. 

Detta skulle kunna antyda att vår medvetenhet, den första ”direkta” medvetenheten av vår 

perception skulle kunna ha olika kvaliteter, såsom mjukhet, hårdhet, fart, och andra liknande 

kvaliteter. Övningen är också ett stöd för en metanivå av medvetenhet inom perception. Inom 

flera österländska traditioner kallas denna inre aktör som stilla iakttar vad ”självet” eller 

medvetandet gör ”vittnet”.  
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4 Merleau-Pontys position: Den fenomenologiska metoden 
I förordet till Phenomenology of Perception beskriver Merleau-Ponty den fenomenologiska 

metoden med sina fyra delar, i vilken han (1) förordar fenomenologisk beskrivning framför en 

vetenskaplig förklaring av perception. Han beskriver också (2) den fenomenologiska 

reduktionen, (3) den eiediska reduktionen och (4) begreppet intentionalitet. 

1. Fenomenologin siktar mot att beskriva snarare än förklara, vilket omedelbart skiljer ut den 

från de empiriska vetenskaperna. Alla former av reflexion inklusive vetenskap och filosofi 

tar världens existens som den är varsebliven för given samt alla de kroppsliga subjekt som 

varseblir denna värld. Men på samma sätt som en person som varseblir har en tendens att 

glömma sin egen roll i uppträdandet av det varseblivna objektet tenderar reflexion inom 

vetenskap och filosofi att glömma sin roll då upplevandet korrelerar med objektet det 

reflekterar på. Fenomenologin avvisar inte vetenskapernas idealiserade förklaringar men 

söker beskriva det kroppsliga subjektets för-reflektiva upplevelse av världen. 

2. Genom den fenomenologiska reduktionen försöker Merleau-Ponty med hjälp av reflexion 

avslöja vårt för-reflektiva engagemang i världen. Reduktionens roll är att stänga av vårt 

praktiska engagemang i världen och därigenom se de samband mellan våra intentioner och 

meningar i världen som dessa intentioner siktar mot. 

3. Eiedisk reduktion kan översättas med väsensskådande. Här tar vi i tankeexperiment bort 

delar av ett föremål eller fenomen för att upptäcka detta föremåls eller fenomens 

väsen/essens. Vi tar en stol som exempel, när vi tar bort ryggstödet slutar stolen vara en 

stol, vi har då en pall, vilket ger oss informationen att ryggstödet tillhör stolens väsen. 

4. Intentionalitet. Det fenomenologiska fältet presenterar tingen som impregnerade 

(imprégné) med inneboende mening (signification) (Merleau-Ponty, 2002:67). "There is 

in natural intuition a sort of ”crypto-mechanism” which we have to break in order to reach 

phenomenal being” (Scheler, 1919:106 i Merleau-Ponty, 2002:67). 

Det fenomenologiska fältet har en intentionell struktur, vilket betyder att vi varseblir ting som 

någonting, meningen de är impregnerade med säger oss något. Ett exempel på detta är att andra 

personer är tillgängliga för oss ögonblickligen, vi ser dem som andra, inte som objekt, och 

alldeles säkert inte som sensoriska data (Carman, 2008:53). Merleau-Ponty menar att världen 

som vi varseblir den redan är utskuren och gjord tillgänglig och välbekant för oss genom 
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ofrivilliga kroppsliga perceptuella kapaciteter och ogenomtänkta beteenden. “In ordinary 

experience we find a fittingness and a meaningful relationship between the gesture, the smile and 

the tone of the speaker” (Merleau-Ponty, 2002:64).  

”Passningen” Merleau-Ponty nämner mellan en persons gester, leende och tonfall beskrivs 

mer ingående av Daniel Stern i boken Spädbarnets interpersonella värld (2002). I denna bok 

presenteras forskning på samspelet mellan spädbarn och mammor. Grundantagandet för denna 

forskning är att vi tenderar att automatiskt göra om perceptuella kvaliteter till känslokvaliteter, 

speciellt då dessa rör en annan persons beteende. Vi kan notera hastigheten och uttrycksfullheten 

i en annan persons armrörelse. Däremot kan vi inte uppfatta armrörelsen i termer av de 

perceptuella kvaliteterna tid, intensitet och form, utan vi uppfattar rörelsen direkt som “kraftfull”. 

Hur bär vi oss åt då vi går från tid, intensitet och form till “kraftfull” (Stern, 2002:220)?  

Merleau-Pontys beskrivning av intentionalitet inom perception, genom vilken vår perception 

beskrivs som riktad mot meningar impregnerade i tingen kan förklara detta. I exemplet är 

meningen “kraftfull” impregnerad i den varseblivna armrörelsen, och vi varseblir armrörelsen 

direkt utifrån denna impregnerade mening.  

I samspelet mellan mor och spädbarn beskrivs också vitalitetsaffekter vilka inte är 

känslomässiga affekter såsom sorg eller vrede utan beteendets olika toner såsom ”accelerering”, 

”instanning” och olika former som ”rund” eller ”trekantig.” Dessa vitalitetsaffekter förutsätter 

både en impregnerad mening i vårt beteende och en meningsfull relation mellan tonfall, gester, 

läten och blickar. Detta är en möjlig, om än indirekt, bekräftelse av Merleau-Pontys 

intentionalitet. 
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5 Merleau-Pontys fenomenologiska fält 
Den romerska guden Janus representerar början och slutet, varför han logiskt nog fått ge namn åt 

årets första månad, januari. Janus-tänkande är ett tänkande som håller två motsägande synsätt i 

medvetandet samtidigt och innebär ett både-och snarare än antingen-eller (Psychology of 

Leadership, 2008). Fenomenologin är ett exempel på ett sådant tänkande:  

While idealism privileges immanence and realism privileges transendence, only 

phenomenology manages to think their paradoxical interconnection, but it does so precisely by 

faithfully describing the contradiction rather than aiming to explain or resolve it (Toadvine, 

2008:21). 

Inom det fält som Merleau-Ponty arbetade fanns det vid tiden då Phenomenology of 

Perception skrevs (1945) två dominerande synsätt: å ena sidan det som Merleau-Ponty kallar 

”objektivism” eller ”empirism”, förstådd som ”naturalism” inom filosofi, ”behaviorism” inom 

psykologi och ”mekanik” inom biologi; å andra sidan, det han kallar ”intellektualism”, en sorts 

Neo-Kantianism som var vanlig i Frankrike vid tiden för hans böcker. Hans egen position, det 

fenomenologiska fältet, framträder när han argumenterar sig fram mellan intellektualism och 

empirism (Flynn, 2004).  

Att varsebli innebär för Merleau-Ponty alltid att ha ett perspektiv, vilket leder till det 

fenomenologiska fält vår perception uppfattar, det är det fält vari objekt och omdömen visar sig 

för oss (Merleau-Ponty, 2002:59). Detta kan förstås som en ordlek med vilken Merleau-Ponty 

menar att vi med nödvändighet har ett fenomenologiskt fält när vi varseblir fenomenen, på 

samma sätt som vi med nödvändighet har ett synfält när vi ser, men ordet fält anspelar här också 

på det vetenskapliga fält Merleau-Ponty verkar inom. Merleau-Ponty vill härigenom dra vår 

uppmärksamhet mot den sensoriska bakgrund som ligger under vår perception av isolerade 

kvaliteter och vårt formulerande av explicita omdömen, då han kallar denna bakgrund det 

”fenomenologiska fältet” antyder han att det varken är ett objekt i vår erfarenhet eller bara en 

subjektiv effekt avskuren från världen: ”Detta fenomenologiska fält är ingen inre värld, 

fenomenet är inte ett medvetandetillstånd eller ett psykiskt faktum” (Merleau-Ponty, 2002:66). 

Perception är inte enbart någon mental eller psykologisk effekt i sinnet, utan kroppens 

intelligenta orientering i världen, det sätt på vilket kroppen gör sin omvärld begriplig. (Carman, 

2005:71). 
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6 Merleau-Pontys kritik mot intellektualismen 
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 (Merleau-Ponty, 2002:28*1.16). 

Merleau-Pontys kritik mot intellektualismen är relevant för denna uppsats, då det är denna kritik 

som Shusterman, (enligt min tolkning av honom), främst tar som utgångspunkt för sin kritik av 

Merleau-Ponty. Merleau-Pontys kritik mot intellektualismen går ut på att den tar relationen 

mellan tanke och erfarenhet för given genom att bygga in förnuftet i definitionen för perceptuell 

objektivitet. Vad intellektualismen inte uppmärksammar är att det finns problem med hur tanken 

kan vara sammanlänkad med världen genom att vara grundad i perceptuella erfarenheter som 

inte redan själva är former av tänkande (Carman, 2008:47). Carmans förklaring av Merleau-

Ponty kan förstås som att de mentala representationer är just mentala representationer av 

varseblivningen av världen och inte den ursprungliga varseblivningen av världen i sig.  

Min tolkning av Merleau-Ponty är att denna kritiserar vetenskapens idé om en osituerad tanke 

som uppfattar världen helt objektivt utan att varken påverka, eller bli påverkad av objektet för 

perceptionen. En idé vilken genomsyrar olika intellektualistiska skolor inom både filosofin och 

psykologin. Denna tänkta objektivitet tar själva perceptionens kroppsliga fenomenologi för 

given. Att varsebli innebär att ha ett perspektiv, att varsebli innebär att vår uppmärksamhet dras 

till olika, i tillvaron impregnerade meningar. Intellektualismes objektivitet är en 

tankekonstruktion som inte överenstämmer med den perception den i detta fall är menad att 

belysa och förklara. 
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7 Shustermans kritik mot Merleau-Ponty för dennes syn på 
medvetenhet om kroppssensationer 

Det Shusterman säger sig göra i kapitlet The Silent, Limping Body of Philosophy: Somatic 

Attention deficit in Merleau-Ponty i sin bok Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness 

and Somaesthetics (2008) är att kontrastera Merleau-Pontys fenomenologi med sin egen mer 

praktiska och pragmatiska inställning till kroppslig filosofi. Shusterman riktar där kritik mot två 

delar av Merleau-Pontys filosofi (1) en motvilja mot medvetna kroppssensationer samt (2) ett 

försvar för en ursprunglig medvetenhet i förhållande till vår kropp. Dessa Merleau-Pontys 

inställningar skulle enligt Shusterman stå i motsats till hans egen pragmatiska kroppsfilosofi. Jag 

har inte funnit några rimliga skäl att göra den tolkning Shusterman gör av Merleau-Pontys 

position i denna fråga vilket visas i detta avsnitt. Shusterman inleder kapitlet på följande sätt: 

Though surpassing other philosophers in emphasizing the body’s expressive role, Merleau-

Ponty hardly wants to listen to what the body seems to say about itself in terms of its self-

conscious sensations, such as explicit kinaesthetic or proprioceptive feelings. The role of such 

feelings gets little attention in his texts, and they tend to be sharply criticized when they are 

discussed. They are targets in Merleau-Ponty’s general critique of representations of bodily 

experience, along with other “thematized” somatic perceptions. This chapter will explore the 

reasons for Merleau-Ponty’s insistence on somatic silence and resistance to explicitly 

conscious body feelings by showing how they emerge from and illustrate his specific goals for 

a phenomenology of embodiment and a revaluation of our basic spontaneous perception that 

has been the target of philosophical denigration since ancient times. Some of these reasons are 

not very clerly articulated in his writings, perhaps because they were so closely tied to his basic 

philosophical vision that he simply presumed them, just as we see through eyeglasses without 

seeing them clearly (and the clearer we see through them, the less clearly they are seen). I will 

do my best to explain Merleau-Ponty’s resistance to thematized somatic consciousness or 

somaesthetic reflection (Shusterman, 2008:50). 

Det jag funnit är att dessa känslor får en liten roll i Merleau-Pontys filosofi, inte för att han 

skulle känna en movilja mot dessa utan för att dessa är orelevanta för det ämne han 

huvudsakligen diskuterar, vilket är perceptionens fenomenologi.  
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7.1 Shustermans kritik mot Merleau-Pontys förespråkande för en ursprunglig 
medvetenhet 

In advocating the unreflective lived body and its motor schema in opposition to the conceptual 

representations of scientific explanation, Merleau-Ponty creates a polarization of "lived 

experience" versus abstract "representations" that neglects the deployment of a fruitful third 

option- what could be called "lived somaesthetic reflection," that is, concrete but 

representational and reflective body consciousness (Shusterman, 2008:63).  

Shusterman tolkar Merleau-Ponty som att denne förespråkar en ursprunglig medvetenhet, är det 

en helt rättvist tolkning? Det jag funnit är att Merleau-Ponty undersöker hur denna ursprungliga 

medvetenhet är beskaffad och att försöker beskriva den intentionalitet han ser denna 

medvetenhet gör världen begriplig genom. Han beskriver subjektets fenomenologiska erfarenhet, 

där denna ursprungliga oreflekterade medvetenhet är en ofrånkomlig del av subjektets 

förutsättningar. Dessa förutsättningar kan rimligtvis omöjligt ha en värdering, det vore en 

orimlig slutsats, däremot kan denna ursprungliga medvetenhet vara olika ändamålsenlig i olika 

sammanhang, vilket både Merleau-Ponty och Shusterman anmärker. Ted Toadvine förklarar hur 

vi ska förstå Merleau-Pontys syn på den vetenskapliga metoden: "Merleau-Ponty förkastar inte 

reflektion eller den vetenskapliga metoden som metod utan vill belysa att vetenskapliga 

förklaringar förhåller sig till verkligheten som kartan gör till miljön" (Toadvine, 2008:21). Jag 

finner det orimligt att anta att Merleau-Ponty skulle vara ouppmärksam på kroppsmedvetenhet, 

orsaken till att mentala representationer inom kroppsmedvetenhet inte tas upp av Merleau-Ponty 

anser jag vara att de inte ingår i det fält Merleau-Ponty skriver om nämligen perceptionens 

fenomenologi. 

7.2 Shustermans kritik mot Merleau-Pontys syn på somatiska representationer 
Medvetna kroppssensationer definieras av Shusterman som medvetna, tydliga, erfarna 

perceptioner av vår kropp, de innefattar distinkta känslor, observationer, visualiseringar och 

andra mentala representationer av vår kropp och dess delar, ytor och insidor. Dessa sensationer 

skiljer sig markant från den typ av ursprunglig medvetenhet Merleau-Ponty förespråkar, 

argumenterar Shusterman. Även om dessa tydliga sensationer innefattar mer känslomässiga 

fenomen som hunger, smärta och njutning är termen ”sensation” hos Shusterman menad i en 

vidare bemärkelse för att kunna innefatta kroppsliga tillstånd med en mer kognitiv karaktär där 

det saknas en stark känslomässig karaktär. Vi kan exempelvis uppfatta våra armar och bens lägen 

och representationer av dessa lägen är mer kognitiva än känslomässiga. Medvetna 
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kroppssensationer är följaktligen inte motsatta till tanken, utan ska enligt Shusterman förstås som 

medvetna, kroppsfokuserade tankar och representationer. 

Merleau-Ponty rightly maintains that reflective consciousness and somatic representations 

are not only unnecessary but also ineffective for explaining our ordinary experience and 

behavior, which are usually unreflective. From that premise, one might infer that 

representational somatic awareness is a misleading irrelevancy. But this conclusion does not 

follow: first, because there is more to explain in human experience than our unproblematic 

unreflective perceptions and actions. Representational somatic consciousness can help us 

with respect to cases where spontaneous compencies break down and where unreflective 

habits are targeted for correction. Moreover, explanatory power is not the only criterion of 

value. Somaesthetic reflection and its representations can be useful not for explaining 

ordinary experience but for altering it and supplementing it (Shusterman, 2008:67). 

Här kommer ett exempel på hur Shusterman fullständigt missar en av Merleau-Pontys poänger. 

Detta kunde med hjälp av Merleau-Pontys terminologi formuleras som att Shusterman inte 

uppmärksammar den mening som finns impregnerad i orden nedan: 

Even if I become absorbed in the experience of my body and in the solitude of sensations, I do 

not suceed in abolishing all reference of my life to a world. At every moment some intention 

springs afresh from me, if it is only towards the things around me which catch my eye, or 

towards the instants which are thrown up, and which thrust back into the past what I have just 

lived through (Merleau-Ponty, 2002:191) 

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, 

2002:159).  

Meningarna bakom dessa ord omskrivs av Shusterman till följande: ”Absorbed somatic 

reflection thus risks losing the world but also one’s self, since the self is defined by our 

engagement with the world” (Shusterman, 2008:69). 

Merleau-Pontys citat ovan tolkar Shusterman som att det avser att en person som blir 

absorberad av erfarenheten av sin egen kropp riskerar att förlora kontakten med världen, men 

också med sig själv, eftersom Merleau-Ponty tidigare definierat självet efter dess engagemang i 

världen. Detta ser jag också som en orimlig tolkning och det är rimligtvis inte vad Merleau-

Ponty avser i citaten ovan, även om det med (o)vilja går att läsa ihop dessa båda citat på det sätt 

Shusterman gör.  

Lacking in Merleau-Ponty’s superb advocacy of the body’s philosophical importance is a 

robust sense of the real body as a site for practical disciplines of conscious reflection that aim 

at reconstructing somatic perception and performance to achieve more rewarding experience 

and action. Pragmatism offers a complementary philosophical perspective that is friendlier to 
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full-bodied engagement in practical efforts of somatic awareness. It aims at generating better 

experience for the future rather than trying to recapture the lost perceptual unity of the 

primordial past, a `return to that world which precedes knowledge’ (Shusterman, 2008:75).     

Här tolkar Shusterman att målet med Merleau-Pontys filosofi är att återvända till ett 

ursprungligt förflutet och läser senare i detta stycke in en personlig längtan hos Merleau-Ponty 

efter sin barndom. Själv förstår jag det som att "återvändandet till världen vilken kommer före 

kunskapen" syftar till den värld som ännu inte förklarats av vetenskapen, utan däremot upplevs 

av individen i nuet. Det Merleau-Ponty upprepar om och om igen genom Phenomenology of 

Perception är att vi, för att ge en rättvis bild av perception, behöver se den vardagliga 

perception som vetenskapen tar för given, det är denna upplevelse i sig, hela 

perceptionsspektaklet i sig, som Merleau-Ponty syftar på i detta citat, inte intellektuell kunskap 

om perception, förklaringar av perception eller förståelse av perception. Detta för att förstå 

perceptionen, vilken Merleau-Ponty ser som avgörande för att förstå kunskap. Merleau-Ponty 

har således ett annat mål med sin text än Shusterman har med sin.  
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8 Merleau-Ponty: Vana 
Merleau-Ponty vill visa att intellektualismens kognitiva förklaringar till vanor är ofullständiga. 

Genom olika exempel visar han i Phenomenology of Perception att vanor i olika sammanhang 

sedimenteras i våra kroppar snarare än mekaniskt inlärs genom repetitioner, eller analyseras 

intellektuellt. 

8.1 Amputering 
Merleau-Ponty använder en kvinnas erfarenhet av sin amputerade arm för att undersöka en 

opersonlig eller för-personlig dimension av vår erfarenhet. Efter en amputering erfar en patient 

armen som om den fortfarande var en del av kroppen på det sätt den var innan den skars av. 

Merleau-Ponty kritiserar både intellektualisternas och empiristernas förklaringar av detta 

fenomen (Merleau-Ponty. 2002:). Patienten känner den saknade lemmen, till exempel en hand, 

som en korrelation till de aspekter av verkligheten som ”talar till” handen, pianot att spelas, 

dörrvredet att vridas och så vidare. Det är först när patienten omstrukturerar sin värld så att den 

inte längre signalerar till den saknade handen som dessa erfarenheter försvinner. Men om nu ett 

dörrvreds signalerar till handen att vridas, hur kan det då vara möjligt att vredet fortfarande 

varseblivs som att vridas, även när handen inte längre är där? Merleau-Ponty säger oss att vi 

måste göra en distinktion mellan kroppen som den är i ett givet ögonblick och kroppen som han 

kallar en ”vanemässig kropp”. På basis av min tidigare erfarenhet har jag lärt mig att dörrvred är 

till för vridas på. Denna kunskap har sedimenterats in i min vanemässiga kropp. Vanors 

omstrukturerande och förnyande av kroppsliga scheman har enligt Merleau-Ponty vållat den 

traditionella filosofin stora bekymmer eftersom de alltid haft en fallenhet att förstå synteser som 

intellektuella synteser. Det är inte sinnets associationer som i vanor för samman handlingar, 

reaktioner och stimuli. Situationerna kan skilja sig vitt från fall till fall och ansvaret för 

svarsrörelserna kan ligga hos ett operativt organ i ett fall, för att i nästa fall hos ett annat, både 

situationer och responser har i de olika fallen inte lika mycket gemensamt i termer av elementens 

identiteter som av en delad mening. 

Jag tolkar det som att det är den i tingen kropparna inkorporerade meningen vi kommer åt 

genom perceptionens egenskap intentionalitet som Merleau-Ponty här avser. När vi har en vana 

att gå ut genom vår egen ytterdörr gör vi det på vett speciellt sätt inte utifrån en intellektuell 

association: aha, nu går jag ut genom min dörr, då gör jag såhär, utan det är snarare ett växelspel 

mellan många olika betydelser som finns inbakade i dörren, min hand, i handörelsen och i ljuset 

som strålar ner på dörren, vilket påverkar hur vi varseblir dörren och dörröppningssituationen. 
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8.2 Dans 
Merleau-Ponty skriver att ursprunget till vanor kan ses som ett sätt att förstå, vilket organiserar 

de förstådda elementen efteråt. När vi formar en dansvana är fallet inte att vi först upptäcker, 

genom analys, rörelseformeln ifråga, för att sedan rekonstruera denna på basis av en ideal kontur 

genom att använda de rörelser vi tidigare förvärvat genom att gå och springa. Fallet är snarare att 

innan den nya dansens formel kan inkorporera vissa av den allmänna rörlighetens element, de 

rörelser vi har lärt oss genom att gå och springa, måste denna dansens formel först ha fått ett 

avtramp av rörelse på sig. ”Det är kroppen som fångar och begriper rörelse, men det är ett 

motoriskt fångande av en motorisk betydelse” (Merleau-Ponty, 2002:164-165). Förmodligen 

menar Merleau-Ponty att dansens formel behöver sedimenteras i kroppen innan vi kan 

sammanfoga denna formel med det rörelsespråk vi hade innan dansinlärningen påbörjades. 

En rimlig tolkning av Merleau-Ponty är att han här generaliserar inom pedagogik och 

motorisk inlärning. Exemplet med dansinlärningen stämmer om ens personliga inlärningsstil är 

kinestetisk, (kinestetisk betyder kroppslig). Personer med en visuell inlärningsstil använder i 

första hand synen för att ta till sig en rörelse, personer med en auditativ inlärningsstil använder i 

första hand hörseln för att lära sig en rörelse och personer med en kinestetisk inlärningsstil 

använder i första hand kroppen och rörelse för att ta till sig en rörelse. Ingen av dessa olika 

inlärningsstilar är bättre eller sämre än någon annan, utan enbart olika. Avtrycket ifråga som 

Merleau-Ponty pekar på ovan ser jag kan vara av olika slag, auditativt, kinestetiskt eller visuellt 

beroende på inlärningsstil och jag ser här att Merleau-Ponty generaliserar och upphöjer den 

kinestetiska inlärningen till kroppens "rätta" inlärningsstil.  

8.3 Den erfarnde organisten 
Merleau-Ponty tar upp ett annat exempel för att illustrera att vanan har sin boplats, inte i tanken 

eller i den objektiva kroppen, utan i kroppen som en förmedlare av världen. En erfaren organist 

kan spela på en orgel han inte känner, som har fler eller färre tangentbord och är annorlunda 

konstruerat i jämförelse med det instrument han är van att spela på. Han behöver enbart en 

timmes övning innan han är redo att spela sitt program. En intellektualismens förklaring skulle 

vara att organisten analyserar instrumentet, trollar fram och håller kvar representationer av de 

olika stoppen och pedalerna på orgeln och deras relation till varandra i rummet. Men under den 

korta förberedelsetiden innan konserten beter sig inte organisten som någon som lägger upp en 

plan, han sätter sig på sätet, arbetar med pedalerna, drar i stoppen, mäter instrumentet med 

kroppen, förkroppsligar de nödvändiga avstånden och riktningarna, han sätter sig till ro med 

instrumentet som en person sätter sig till ro i ett hus (Merleau-Ponty, 2002:168). 
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En association kring ämne sedimenterade vanor i kroppen är en historia om ett sätt att tämja 

indiska elefanter: när de är mycket små binds de fast kring ett stort träd med ett tjockt rep, så att 

de har svårt att röra sig, när de blir lite större binds de med ett lite mindre tjockt rep kring ett lite 

mindre träd, etc. etc. I vuxen ålder kan den enorma elefanten med lätthet bindas med ett tunt 

snöre vid en tunn planta, den kroppsliga vanan säger elefanten att den omöjligt kan slita sig från 

sitt koppel. Ett exempel på vanans makt.  
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9.   Shustermans kritik mot Merleau-pontys syn på vanor 
Shusterman skriver att den mystiska effektiviteten hos vår spontana intentionalitet verkligen är 

imponerande och bekräftar spridningen av, och intelligensen hos, våra oreflekterade vanor i vårt 

tal, handlingar och tankar. Han erkänner liksom Merleau-Pontys vanors somatiska bas. Båda 

dessa teman är centrala i den pragmatiska traditionen Shusterman tillhör och den inspirerar 

honom i hans arbete i somatisk filosofi. Det finns hur som helst besvärande begränsningar av 

effektiviteten hos oreflekterade vanor, så även på nivån av basala kroppsliga handlingar. 

Oreflekterat kan vi tillägna oss dåliga vanor lika lätt som bra. När dessa vanor väl är etablerade, 

hur ska vi rätta dem?  

Shusterman skriver att vi helt enkelt inte kan lita till de sedimenterade vanor Merleau-Ponty 

förespråkar, då det är precis dessa sedimenterade vanor som är felaktiga. Vi kan inte heller förlita 

oss på en oreflekterad kroppslig spontanitet i stunden för denna är redan färgad av oönskade 

sedimenteringar och kommer sannolikt att missleda oss (Shusterman, 2008:62). Organisten i 

Merleau-Pontys exempel verkade metodiskt arbeta sig igenom och känna in de olika reglagen 

och inte alls förlita sig på någon oreflekterad kroppslig spontanitet i stunden. Jag har inte funnit 

att Merleau-Ponty förespråkar ett användande av sedimenterade vanor, jag har inte funnit att det 

ligger någon värdering i Merleau-Pontys framställan av kroppsliga sedimenterade vanor. 

Möjligen kan det hos Merleau-Ponty finnas en omedveten värdering att kinestetisk inlärning är 

bättre än andra sorters inlärning. Däremot har jag funnit en stark värdering som löper som en tråd 

genom hela Shustermans diskussion om vanor. Shusterman vänder sig emot de bieffekter 

felaktiga vanor leder till, som felaktiga kroppsställningar, smärta och försämrad livskvalitet, helt 

förståeligt om man är Feldenkraisutövare, i ett kroppsbehandlande sammanhang är felaktiga 

kroppsliga vanor ett stort problem, vilket vållar stort lidande för de inblandade. Är det en rimlig 

kritik av Merleau-Ponty att denne inte lyfter frågan? Det anser inte jag, då denne inte har sagt 

något om hur vi ska förhålla oss till och förbättra dessa sedimenterade vanor för att få ett bättre 

liv.  

Det finns fler skillnader mellan Merleau-Pontys och Shustermans inställlning till begreppet 

vana. Då jag själv brottats med att lära mig ett instrument kan jag redogöra för att det krävs 

många timmar av övning, övning och åter övning för att det som kommer ur instrumentet ska 

liknas vid musik. Merleau-Ponty uppmärksammar inte de många timmars övande som ligger till 

grund för, skulle åtminstone jag säga, i stort sätt all konstnärlig spontanitet. Detta faller dock 

utanför det Merleau-Ponty vill visa med exemplet.  
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Det jag tolkar att Merleau-Ponty vill exemplifiera här är vanors sedimentering i kroppen vilka 

också Shusterman bekräftar. Exemplet med organisten är ingen inlärningssituation i bemärkelsen 

inlärning utan förkunskaper, här har vi ett proffs som ställer in kroppen till instrumentet inför 

spelningen. Möjligtvis skulle då Merleau-Ponty kunna kritiseras för att han isolerar en enskild 

händelse, organistens kalibrering och fäster inte vikt vid de metoder och tematiseringar, t.ex. de 

repetitioner av skalor som ligger till grund för organistens kroppsliga sedimenterade vanor och 

dennes exemplariska somatiska intelligens. 

Shusterman tolkar Merleau-Ponty som negativ till representationer i stort. Merleau-Pontys 

budskap kan tolkas vara ifrågasättandet av styrkan i de mentala representationernas roll som 

förklaring av organistens och kvinnan med den amputerade armens subjektiva perceptuella 

erfarenhet av verkligheten. Shustermans tolkning av Merleau-Ponty är orimlig och avslutar sin 

bok med följande citat, där han beskriver en kroppsmedvetenhetens paradox: 

Here then is the core practical dilemma of body consciousness: We must rely on unreflective 

feelings and habits- because we can’t reflect on everything and because such unreflective 

feelings and habits always ground our very efforts of reflection. But we also cannot entirely 

rely on them and the judgements they generate, because some of them are considerably flawed 

and inaccurate. Moreover, how can we discern their flaws and inadequacy when they are 

concealed by their unreflective, immediate, habitual status; and how can we correct them when 

our conscious, reflective efforts of correction spontaneously rely on the same inaccurate, 

habitual mechanisms or perception and action that we are trying to correct (Shusterman, 

2008:212)?   

Är verkligen detta en paradox? Om vi är ödmjuka och nyfikna på vilka vi egentligen är och 

vågar ta del av andras bild av oss, kan vi varje dag lära oss att vi ofta har fel i alla möjliga frågor. 

Dessa fel kan vi enbart rätta till med hjälp av samma metoder som gjorde som gjorde att vi från 

början fick en felaktig själv- eller världsbild; t.ex. andra människor, perception och resonemang. 
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10. Avslutning 
Merleau-Ponty vill beskriva den subjektiva varseblivningen av upplevelsen så rättvist som 

möjligt, förkastar intellektualismens objektifierande av det levande subjektets erfarenhet samt 

empirismens användande av termen sensation som förklaring till den mänskliga perceptionen. 

Han föreslår en fenomenologisk metod som alternativ till dessa teorier. I denna fenomenologiska 

metod ingår den fenomenologiska beskrivningen, den fenomenologiska reduktionen, den 

eiediska reduktionen och intentionalitet. Han visade i Phenomenology of Perception att 

intentionella aspekter spelar stor roll inom perceptionens fenomenologiska fält.  

Shusterman har ett intressant kall, nämligen det att sätta kultiverandet av kroppen på en 

central plats inom filosofin, som den en gång hade i det antika Grekland. Shusterman vill 

beskriva hur vi kan komma tillrätta med vårt felaktiga sätt att uppfatta och använda våra kroppar. 

Det hjälper inte hans sak att han inte tydligt ser författaren han analyserar, i det här fallet 

Merleau-Ponty. 

 

Mina ursprungliga frågeställningar löd: 

 

1. Är Shustermnans kritik mot Merleau-Pontys syn på medvetenhet av kroppsperceptioner 

befogad?   

 

Notera att det kan finnas en värdering inbakad i själva frågeställningarna för denna uppsats. “Syn 

på” i frågorna ovan kan läsas som “värdering av”, en värdering, (om meningen läses på det 

sättet) jag inte funnit Merleau-Ponty ha. 

Kritiken av Merleau-Pontys syn på medvetenhet om kroppsperceptioner är orimlig då 

Merleau-Ponty aldrig argumenterat för att den ursprungliga medvetenhet han sökt beskriva i sin 

filosofi skulle vara bättre än någon annan form av medvetenhet. Shusterman ser hursom denna 

ursprungliga medvetenhet som hotande gentemot sin egen pragmatiska kroppsfilosofi. Inte heller 

har Merleau-Ponty skrivit på något ställe att denna ursprungliga medvetenhet han beskrivit är 

bättre än mentala tematiseringar eller representaioner, han visar enbart att dessa representaioner 

omöjligt kan vara denna ursprungliga medvetenhet. 

 

2. Är Shusterman kritik mot Merleau-Pontys syn på vanor befogad?  

 

Kritiken av Merleau-Pontys syn på vanor är inte rimlig då Merleau-Ponty aldrig gjort någon 

värdering av de vanor han beskriver och han argumenterar inte på något ställe att tillägna sig 
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några speciella vanor eller att några vanor skulle vara bättre än några andra. Är det rimligt av 

Shusterman att kritisera Merleau-Ponty för att inte göra det han anser att denne borde gjort? 

Shusterman gör inget rättvist porträtt av Merleau-Pontys filosofi utan kritiserar honom utifrån sin 

egen dagordning, nämligen hur vi kan utveckla oss som människor och filosofer med hjälp av 

kroppsmedvetenhet.  

Slutsatsen för denna uppsats blir att kritiken Shusterman riktar mot Merleau-Pontys syn på 

medvetenhet om kroppssensationer och vanor är orimlig. Denna slutsats grundar sig på att 

Shusterman tolkat Merleau-Ponty som kritisk mot mentala representationer i stort, medan 

Merleau-Ponty genom sin filosofi rimligen avsett visa att representationer är odugliga för att 

förklara perception. Detta betyder att kapitlet i Shustermans bok är missvisande.   

Vi kommer aldrig att få svar på frågan om vad Merleau-Ponty tyckte om medvetenhet om 

kroppssensationer och denna kroppsmedvetenhets roll i kultiverandet av kroppen för att nå en 

bättre funktion och ett bättre liv på grund av att han inte uttalat sig i frågan. En möjlig 

fortsättning på denna forskning skulle kunna vara att analysera de övriga fem kapitlen i 

Shustermans bok för att se om Shustermans tolkning av Michael Foucaults, Simone de 

Beauvoirs, William James, Wittgensteins och John Deweys syn på kroppsmedvetenhet är 

tillförlitlig och rättvis. Det är tänkbart att dessa tolkningar också innehåller fel. 
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