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FÖRORD
Likt tackorden på en Oscarsgala önskar jag här nämna några ovärderliga aspekter av hur
denna avhandling pro gradu blivit till. Främst av allt går mitt tack och min lovsångsdans till
Gud. Det är rena miraklet att avhandlingen uppstod på så här kort tid.
Jag skulle inte heller ha lyckats genomföra arbetet om det inte var för allt stöd jag fått från
medlemmarna i Ödmjukhetens Palats (Frank, Ville, MJ och Sam) och min älskade man
Markus.
Dessutom vill jag speciellt lyfta fram tack åt mina språkgranskare Frank Berger och Pia
Abrahamsson samt min underbart uppmuntrande handledare Mikael Lindfelt.
Sist men inte minst, vill jag tacka Minna Aalto för glädjen och samarbetet med
illustrationerna. Gud är den bästa brudfrämma en kvinna kan tänka sig och nu har du
också mottagit äran att agera gudmoder för denna baby. Tack!
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1 INTRODUKTION
"Reality is what you run into when you find out you were wrong."1
Att skriva avhandling är precis som livet överlag en äventyrlig seglats fylld med risker och
farhågor. Ibland tvivlar man på om man någonsin kan ro hem projektet eller finna lä i en
skyddad hamn. Andra gånger befinner man sig ute på fjärden med adrenalinet pumpande i
blodet. Då är det just kampen i motvind som ger den upplevelse av att vara vid liv som är
höjdpunkten på seglatsen. Vissa gånger har man klar sikt och vet exakt vart skeppet skall
styras. Andra gånger ligger dimman så tätt att närmsta grynna redan skrapar mot botten
utan att man haft möjlighet att lägga märke till den. När sikten är skymd eller det inte
längre finns ett sjökort att följa, krävs det specialinsatser och extra försiktighet ifall man
inte vill söndra hela skeppet genom den manöver man valt att göra.
Vissa människor föredrar att segla på öppet hav eller i kända farvatten så att riskerna
minimeras och chansen att hamna fel undviks på alla möjliga vis. Andra människor
föredrar att alltid ge sig ut på okänt vatten eller pröva nya farleder i hopp om att vidga
vyerna och föra med sig spännande berättelser och viktig information till dem som valt att
stanna hemma på torra land.
Denna avhandling handlar om ett skepp och en skeppare som drömmer om nya länder
samt om en genuin kunskap om havet och segling samt om möjligheten att skissa upp ett
okänd sjökort och föras fram mot ett mål som ingen ännu lyckats beskriva tillfredsställande
nog. Riskerna är stora och möjligheten att misslyckas är överhängande. Trots det beger
jag mig nu av, buren av vetskapen som framkommer i det inledande citatet: att antingen
hamnar jag och du som följer med på färden rätt eller så grundstöter vi och har lärt oss
mera om vart vi verkligen är på väg. Det är nämligen så att denna typ av seglats utformas i
själva samspelet mellan mig som skeppare och dig som väljer att ge dig in i läsandet som
medresenär. Det är du och jag tillsammans som skapar en gemensam seglats. Det är vi
som samarbetar för att resan överhuvudtaget skall äga rum och därför vill jag uppmana
dig: välkommen med på färden om du vågar kasta loss!

1
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2

1.1 BAKGRUND - DRÖMMEN OM ATT SEGLA
Teologin var en av de tidigaste och mest grundläggande vetenskapsgrenarna som fanns
vid de första universiteten i Europa.2 Teologin var "vetenskapernas moder" och en
professur i teologi var det mest eftertraktade målet för såväl naturvetare som humanister
under slutet av 1600-talet vid Åbo Akademi.3 Idag skulle säkert en sådan inställning
kännas främmande för de flesta av oss. Under de senaste århundradena har diskussionen
snarare handlat om ifall teologi kan och skall räknas som en vetenskapsgren. Teologins
existens vid universiteten har ifrågasatts både från "insidan" och "utsidan". I Finland har vi
också märkt av denna attityd gentemot teologins möjlighet att vara vetenskaplig genom
t.ex. Erkki Tuomiojas uttalande i Iltasanomat vintern 2008: "Teologit ulos yliopistoista!"4.
Orsakerna till den förändrade inställningen till teologi som vetenskapsgren är många och
kommer att behandlas mer ingående i de kommande kapitlen. Det är i den förändrade
synen på vad teologi är och hur teologi kan eller skall göras som denna avhandling har
fötts. På frågan varför denna typ av seglats behövs hänvisar jag till en av postpostmodernitetens teologer N.T. Wright när han beskriver situationen teologin står inför
just idag:
We have had our noses rubbed in the fact that reality is not all it was cracked up to be.
What we thought were hard facts have turned out to be somebody’s propaganda. (...)
We have watched as the postmodern world has torn down the controlling stories by
which modernity, including Christian modernity, ordered its world. All we are left with is
the great postmodern virtual smorgasbord, where you can pick or choose what you
want.5

Situationen är allvarlig både för kyrkan, den akademiska teologin och universiteten. Det
finns ingen återvändo till den gamla och trygga moderniteten. Den ända vägen är ut och
igenom.6 Det är inte enbart för att rädda teologin som vetenskap som vi behöver finna en
väg ut, utan situationen är akut även med tanke på ett större samhällsansvar. Wright
skriver:

2

Martinson, Sigurdsson & Svenungsson 2007, 9.
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Rajalin 2006.
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Manninen 2008.
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Wright 1998.
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Wright 1998.
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And how long must it be before we learn that our task as Christians is to be in the front
row of constructing the post-postmodern world? The individual existential angst of the
1960s has become the corporate and cultural angst of the 1990s.7

Wright menat att teologer har något att ge in i denna samhällssituation, men frågan är hur?
Och för en del, kanske också vad? Formen på denna avhandling har tagit starka intryck
från positionen att jag som teolog arbetar i en post-postmodern kontext. Världen efter
postmodernismen är även i den vetenskapliga kontexten, mer komplex och mångbottnad
än tidigare. Den nya situationen teologin står mitt uppe i kräver nya metoder och nya
uttryckssätt också för vetenskapliga avhandlingar. Min tes är att om jag vill skriva relevant
vetenskap för min samtid, går det inte längre att bearbeta isolerade fenomen eller
problemställningar utan varje vetenskapligt arbete behöver innefatta en vidare förståelse
av var man kommer ifrån, på vilka grunder arbetet utförs, med vilka premisser man arbetar
och vart man är på väg. Följden av dessa faktorer blir att denna utforsknings avgränsning
inte kan följa traditionella former, precis som inte heller dess form kan ympas in i det
traditionella sättet att skriva.

1.2 KOMPASSEN INSTÄLLD PÅ EN UPPGIFT
Det som ligger som grunden för denna seglats är min inre kompass. Med kompass menar
jag mitt hjärtas längtan och förhoppning. Kompassen är det som ständigt påminner mig om
vart jag är på väg och varför. Denna seglats har både enskilda delmål men även en större
riktning. Det är främst för att hålla mig i linje med den längre seglatsens riktning som
kompassen är nödvändig.
Målet är att finna ett sätt på vilket teologisk forskning kan göras så att den håller både en
hög vetenskaplig nivå, är förankrad i samtiden, Bibeln och den kristna trostraditionen utan
att för den skull tappa kontakten till den enskilda individens upplevelser av verkligheten
eller möjligheter till att växa i relation till Gud. Jag är medveten om att dessa mål knappast
fullkomligt besvaras under denna deletapp men de är kompassnålens riktning mot vilken
skeppet styrs.
Mera konkret är det i hopp om att finna både en fungerande epistemologi och metodologi
för teologisk forskning som detta skepp sätter upp sina segel och beger sig på väg ut på
okända vatten. Att formulera dessa två mål till en önskvärd helhet är något som omfattar
7
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en doktorsavhandlings storlek. Eftersom denna uppsats är på magistersnivå, kommer den
enbart att röra sig på den första etappen av den längre seglatsen. Under denna seglats
har skepparen siktet inställt på att förstå sig bättre på hur människan kan få kunskap om
sin omgivning och om den kunskapen kan innefatta kunskap om Gud. Samtidigt vill jag
utröna vad som vore den bästa rutten att segla för att vetenskapligt lära oss att tala om
och fundera kring den eventuella kunskap om Gud som människan möjligen kan ha.
Under magistersetappen kommer vi att: 1) bekanta oss vid den historiska rutten som utgör
seglatsens kontext 2) granska begreppen sanning, verklighet och kunskap, vilka fungerar
som navigationshjälp för att kunna utföra denna slags seglats 3) lära oss seglingens
grunder genom att se på frågorna om vad är en människa och vad är det goda livet 4)
utröna i vilken sorts omgivning begreppen sanning, verklighet och kunskap blir begripliga i
dagens vetenskapliga sammanhang.
Skeppet ligger i hamn redo att ge sig ut på ett äventyr. Skeppet är denna avhandling.
Skepparen bär på en dröm. Jag är skepparen. Drömmen innefattar två önskningar. Den
första är att lära sig segla det stora havet.8 Havet kan också förstås som teologi: kunskap
om Gud9. Den andra och mera långtgående önskningen handlar om att finna ett nytt land:
dansens teologi. Det är en seglats som ingen tidigare gjort. Det finns inga givna sjökort att
följa, inga skeppare som kan beskriva hela färden. Jag vet inte om det ens går att finna
detta främmande land.
Drömmens första önskning - att lära sig segla det stora havet - har dessutom två
delmoment. Den första är att bekanta sig med själva kunskapsbegreppet och dess relation
till Gud. Denna avhandling pro gradu har som uppgift att besvara drömmens första
delmoment så väl som möjligt för att jag sedan skall kunna ge mig av på den längre
seglatsen. Visionen är alltså att finna en epistemologisk referensram där begreppen
sanning, kunskap och verkligheten passar in i dagens post-postmoderna vetenskapliga
kontext. Det andra delmomentet är att utforska vilken metod som är mest lämplig när vi
framgångsrikt seglar på teologins hav. Intentionen för denna seglats är att utröna både
hurdan kunskapssyn som lämpar sig för teologi men även hurdan metod bäst understöder
teologin som vetenskap. Jag söker en metod som är enhetlig med den syn på kunskap,
Jag är medveten om att en språkligt mera korrekt formulering skulle innebära användningen av ett hav eller
kort och gott lära sig att segla. Jag kunde även skriva att segla på havet men upplever att prepositionen på
blir problematisk när havet syftar på kunskap om Gud, något jag inte önskar flyta ovanpå. Av metaforiska
orsaker har jag därmed valt detta språkligt mer poetiska utryck.
8

9

Ordet teologi har sina rötter i grekiskans ord för logos (ord/kunskap) och theos (Gud), McGrath 2001, 138.
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sanning och verkligheten som framkommer under denna seglats. Ifall det visar sig möjligt
så söker jag även en metod som är förankrad i en aktiv, levande, kärleksrelation med den
Gud som framkommer i den kristna berättelsen. Den specifika utforskningen av den
konkreta metoden kräver dock en mera omfattande presentation än vad som faller
innanför ramarna för denna avhandling.
Längs seglatsens lopp är sannolikheten stor att jag och de som följer med mig på färden
hamnar i storm, dimma eller råkar ut för farliga strömmar. Det finns både grynnor, skär,
holmar och vrak av skepp från förr som strandat, vilka kan undvikas enbart genom stor
skicklighet. Bland de skeppare som seglat havet före mig, finns det många teologer som
funnit en fredad hamn där de tagit iland och känt sig så hemma att de givit upp seglandet
för att utforska jorden istället.10 I denna seglats första del kommer vi att bekanta oss vid
dessa hamnar och hur skepparna hamnade dit.
Öarna, kobbarna och de sylvassa stenarna bär namn som givits dem av tidigare kvinnor
och män som seglat det stora havet i egenskap av teologer eller ibland även filosofer. De
förförande namnen lockar de olika skutornas skeppare likt Odysseus sirener; "konstant
verklighet", "objektiv sanning", "värdefri kunskap" och "ren vetenskap", eller "social
konstruktivism", "fullkomlig subjektivitet", "extrem relativism" och "religiös propaganda".11
Denna skeppare vet att för att seglatsen skall lyckas behöver vi ta i land vid hamnarna för
att fylla på provision, finna skydd från en förödande storm och få utförlig kunskap om hur
vattnen kring öarna ser ut. Ibland kan skären och holmarna även ge extra vindpustar som
för oss framåt med nya krafter. Dock skall jag göra mitt yttersta för att vi inte grundstöter
på någon av klipporna och råkar ut för något allvarligare haveri.
Drömmen är trots allt att färdas på havet - att lära sig navigera och bemästra metoderna inte finna en trygg hamn. Kompassen är inställd på att finna metoder för en lyckad seglats
och utvecklas till en begåvad skeppare. Som jag redan nämnde kommer träningen att
börja genom att vi bekantar oss vid de erkända farvattnen och beprövade sjölederna. Helt
utan vägledning är vi trots allt inte. I brist på karta och klar kunskap om var det nya landet
finns besitter vi ändå både skepp och grunder i seglingsteknik. Flera tappra män och

Att stiga iland för att utforska jorden åsyftar här en verksamhet där man valt bort "att lära sig mer om Gud"
eller utforska ett "liv i gemenskap" för att fokusera sig helhjärtat på en specifik filosofisk, vetenskapsfilosofisk
eller metafysisk fråga.
10
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kvinnor har seglat havet före oss och vissa av dem har även lärt sig att bygga skepp. De
skeppare som fungerat som inspiratörer för detta skepps konstruktion är hermeneutikern
Hans Georg Gadamer och heuristen Clark Moustakas tillsammans med filosoferna George
Lakoff och Marc Johnson. Dessa skeppare har även utvecklat metoder för hur just den här
typen av skepp bäst skall seglas. Längre fram i detta kapitel kommer jag att presentera
det metoder jag lärt mig av dessa skeppare och hur de metoder förhåller sig till just denna
seglats. För en mera djupgående förståelse av betydelsen av dessa skeppares seglatser
ber jag den intresserade att läsa nästa kapitel där jag kommer att göra en kort historisk
översikt över sjökorten våra föregångare använd och landskapen de rört sig i.

1.3 METODER FÖR HUR EN SEGLINGSDUGLIG BÅT BYGGS OCH MANÖVRERAS
Ingen kan bemästra havet till fullo, men många har lärt sig metoderna för att manövrera en
skepp av dessa mått. Århundraden av finslipning har format olika sätt att hantera ett
skepp. Skeppet kan segla i mot- som i medvind. I dagsljus ser man lättare och kan
manövrera skeppet bort från de tydligaste grynnorna, såtillvida att dimman inte
överrumplar en. Den skeppare som lärt sig läsa stjärnorna vet att inte ens mörker är ett
oöverkomligt hinder. Klipporna kanske inte är lika enkla att upptäcka, men riktningen och
kursen blir lättare att hålla än under den klara dagen. Några av linjetavlorna som håller oss
på rätt kurs kommer jag presentera i kapitel tre av denna avhandling. De är begreppet
sanning, begreppet verklighet och begreppet kunskap. Vart och ett av dessa begrepp
kommer presenteras i ett eget delkapitel. Förståelsen av dessa begrepp ligger som grund
för att kunna lära sig att segla. Användningen av linjetavlorna lära skepparen grunderna i
navigation. Att lära sig att segla kräver dock att skepparen också tillämpar
navigationskunskaperna i olika omständigheter.
Varje skeppare kan få tips och råd från andra skeppare. Slutligen är det dock upp till var
och en att lära sig manövrera sitt skepp och förstå vilken sorts metoder som behöver
appliceras i varje ny och unik situation. Clas Moustakas beskriver den heuristiska
forskarens behov enligt följande:
... requires that one be open, receptive and attuned to all facets of one’s experience of
a phenomenon, allowing comprehension and compassion to mingle and recognizing
the place and unity of intellect, emotion and spirit.12

12

Moustakas 1990, 16.
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Ifall jag önskar bli en god skeppare tycks det kräva att jag lägger hela mig i blöt. Jag lära
sig att segla enbart om jag är villig att ta risken att bli blöt samtidigt som jag är lyhörd för
den kunskap om segling som andra skeppare kan förmedla. Att bli blöt innebär att man
öppet låter sig interagera med det som möter en på färden, trots att det kan kännas som
en skrämmande utmaning. Björn Vikström skriver att processen med att läsa en bok eller
skriva en avhandling kan
... jämföras med ett slags "avklädande" eller avstående. Läsaren avstår från att vara en
suverän härskare över sig själv och sitt liv genom att låta sig utmanas av texten.13

Förutom att skepparen ger sig in i seglatsen med hela sin person, måste han vara beredd
att klä av sig och vädra alla de kalla kläderna efter att ha blivit blöt. När skepparen vädrar
sina kläder ger han sig in i en process av att beskriva hur seglatsen påverkat honom. För
att seglatsen verkligen skall bli en gemensam resa är det viktigt att skepparen tydligt
beskriver för läsaren vad han upplever under seglatsen. Mitt syfte under denna seglats är
att så transparent som möjligt beskriva min seglats. Vikström fortsätter med att skriva att
objektivitet enbart kan nås när skribenten öppet och ärligt redovisar metoder, material och
argument, men även redogör det egna tolkningsperspektivet och de specifika
begränsningar som det medför.14
För min skutas del innebär detta att medresenären på skeppet bör vara medveten om att
skepparen utöver den redan nämnda önskningen att lära sig att bemästra seglingens ädla
konst och förbereda min längre seglats för att finna ett nytt land, dansens teologi, har en
egen inre kompass. Jag ger mig in i denna seglats med hela mig och min berättelse som
utgångspunkt. Eftersom metoden för skrivandet delvis är heuristisk kommer mycket av min
person att medvetet få plats under färden. Jag, i egenskap av skeppare för denna skuta,
har blivit djupt berörd i mitt liv av hur Gud bjudit upp mig till livets dans och hur han
fortfarande är en aktiv danspartner. Han är vinden i seglen och den som leder denna och
alla resor jag någonsin önskar att ge mig in på. Jag är även själv dansare, kvinna och
seglingsentusiast, vilka är komponenter som på olika sätt medför ett visst förhållningssätt
till hur denna seglats kommer att genomföras.
Jag är utöver detta uppväxt i en sekulär miljö, har varit utskriven ur kyrkan och levt flera år
av mitt liv som uttalat pacifist, feminist, vänsterradikal och andlig sökare fram till den dagen
Jesus mötte mig. Livet och verklighetsuppfattningen fick sig då en omvälvande tvist. Flera
13
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strandlinjer som kan tyckas vara fundamentalt motsatta fogades samman till en farled.
Detta fenomen ligger som grund för uppbyggnaden för denna avhandling. Utöver detta har
min personliga gudsrelation starkt formats av amerikanska och brittiska teologers
tankesystem och mina handlingsmönster bildats utanför kontexten av en specifikt luthersk,
finsk folkkyrka. Allt detta har djupt påverkat hur och varför jag ställer de frågor jag under
denna seglats gör.
För en del skeppare kan denna tydliga personliga relation med seglatsens innehåll verka
äventyra säkerheten, medan jag förhåller mig till frågan om personligt engagemang och
subjektivitet som en ren nödvändighet för tillförlitlig och relevant forskning. Moustakas
beskriver relevansen enligt följande:
... the investigator must have had a direct, personal encounter with the phenomenon
being investigated (...) gone through it in a vital, intense and full way – if not the
experience as such, then a comparable or equal experience.15

Enligt Moustakas bör varje fråga som är relevant att forska kring vara sådan att den utgjort
en personlig utmaning för skribenten. Processen av att göra vetenskap är alltid i viss mån
självbiografisk; forskningsfrågorna bör stiga från viljan att förstå sig själv och världen jag
lever i. Varje fråga som har en personlig relevans speglar också på något plan en social
och möjligen universell betydelse.16
Det centrala för seglatsen är att skepparen från början till slut genom hela forskningsprocessen fullföljer självutforskning, självutvärdering och är öppen med om sin interna
dialog. Moustakas beskriver att varje steg av forskningsprocessen - från valet av metoder
och forskningsfrågor till framställningen av slutsatserna - bör framskrida från inre
medvetenhet, meningsfullhet och inspiration.17 Givetvis skall helheten framföras och
prövas också av gemenskapen av andra forskare men det är inte enbart där forskningens
validitet avgörs. Frågorna om vetenskaplighet, validitet och objektivitet kommer att
diskuteras djupare under resans gång, men i detta skede kan sägas att
forskningsprocessen grundar sig på bl. a. George Lakoff och Marc Johnsons filosofi. I
egenskap av amatörskeppare, har jag tidigare bekantat mig med skepparna Lakoff och
Johnsons Philosophy in the flesh (1999). Deras kunnighet i skeppsbyggnad så väl som
segling har lärt mig grunderna i hur mitt skepp byggts och blir seglingsdugligt. I korthet
15

Moustakas 1990, 14.
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beskriver Lakoff och Johnson hur den kognitiva forskningen idag har kunnat konstatera att
det inte finns någonting sådant som absolut objektiv sanning. Dock innebär detta inte
heller att all sanning skulle vara rent subjektiv. Den typ av förståelse och kunskap som vi
människor kan besitta kallar han en förkroppsligad realism.18 Förkroppsligad realism
handlar om att vi som människor är medvetna om att all kunskap vi har har kommit till oss i
och genom våra kroppar. Jag skriver i min tidigare forskning om Lakoff och Johnsons
synsätt:
Each of us functions as a unique interpreter of the world around us, but with a body (its
neurological and basic level concepts) in common with all other bodies, so that the
possibility to have a shared experience also makes it possible to have shared “truths”.19

Vidare skriver Lakoff och Johnson att förnuftet är format av kroppen och genom detta är
stora delar av vår kunskap sådan att vi inte kan vara direkt medvetna20 om den. I och med
detta faktum kan enkel självreflektion inte vara den enda källan till kunskap, utan bör
kompletteras med empirisk forskning.21 Härav följer att även om de traditionella sättet att
skriva teologi ofta, i likhet med denna seglats, haft en hermeneutisk grund, så krävs det
nytänkande utöver hermeneutiken för att komplettera slutsatserna.
Den första formen av nytänkande syns i denna avhandlings heuristiska inslag. Moustakas
uttalar en önskan om personligt engagemang vilket jag redan redogjort för. Moustakas
framhäver vikten av att engageras både med känslor, sinnet och själen vilket är en av
orsakerna till valet av ett friare språkbruk och seglatsen som en metafor för denna
avhandlingen. Slutligen önskar Moustakas en grundlig självreflektion för att öka
trovärdighet i skrivandet. Den sistnämnda aspekten har jag tyvärr inte gett så stort
utrymme i denna avhandlings text, men det är en metod som ständigt följt mig i min
personliga process. Den andra formen av nytänkande som framkommer i denna
avhandling är att varje begrepp eller frågeställning som jag presenterar under seglatsen
kommer att ha inslag av granskning av upptäckterna inom empirisk forskning på det
område eller omkring de frågor som behandlas. Genom att förankra texternas innehåll i
vad det empirisk forskning lär oss om kroppen, människan och hennes inlärnings- samt
kunskapsskapande processer, hoppas jag kunna sammanföra den förkroppsligade
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Från och med nu kommer jag att hänvisa till omedveten kunskap, som bör strikt hållas isär från det
freudianska begreppet undermedveten.
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realismens insikter för vetenskapsfilosofin till detta teologiska arbete. Jag strävar efter att
en holistisk syn på människan, kunskap och vetenskapliga strävanden skall få framträda
igenom de metoder jag valt för denna seglats.
Som jag redan nämnde i början av denna inledning bildar samspelet mellan dig som
läsare och mig som skeppare för denna utforskning själva platsen där ny kunskap kan
födas. Målet med denna avhandling precis som för all vetenskaplig verksamhet är att nya
insikter skall få födas fram. Som skeppare har jag dock inte utgångspunkten att jag genom
denna skrift kan överföra några konkreta kunskapsdata till dig som läsare. Det jag kan
göra och ämnar göra, är att väcka intresse och lägga ut mina upptäckter, så att kunskap
kan uppstå i den dialog som sker mellan dina tankar om och kring den seglats jag
presenterar. Ulf Jonsson förklarar i sin Foundations for Knowing God - Bernard Lonergan’s
Foundations for knowledge of God and the Challenge from Antifoundationalism (1999) den
katolska teologen Lonergans syn på vad kunskap är och hur den formas:
the foundational starting point for human knowledge is not any set of basic terms or
basic propositions, but with the conscious experience of being in the state of wonder
and questioning.22

Insikter som utgör grunden för all sorts kunskap uppstår inte i ett vakuum. Lonergan menar
att heuristisk forskningsmetodologi strävar efter att väcka människans medfödda
nyfikenhet och vilja att utforska. Förutom detta fungerar den heuristiska metoden som en
markör för åt vilket håll det lönar sig att leda sina tankar och visar på en väg där det är
mera sannolikt att en ny insikt uppstår.23 Användningen av fantasi och inlevelseförmåga är,
enligt Lonergan, central för att ny kunskap skall kunna uppstå. Denna syn på vad kunskap
är och hur den blir till är anledningen till att denna avhandling medvetet använder
seglandet som en metafor. Under denna seglats kommer jag medvetet att använda mig av
syftningen "vi" och "oss". Detta gör jag för att påminna om läsarens aktiva deltagande.
Lonergan skriver:
Knowledge (...) cannot be obtained without personal engagement of an attentive,
intelligent, reasonable, and responsible human subject. 24

Språkbruket är inte valt enbart för att påminna dig som läsare om att vi är ute på en
gemensam seglats, utan också för att jag vill uppmana dig att ta pauser för egen
självreflektion under färden. Jag skriver för att engagera. I Constructive Theology A
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contemporary approach to Classical themes (2005) där författarna till boken delar en
liknande kunskapssyn med mig, skriver Jones och Lakeland:
We ask that you let yourself be pulled into the worlds of reflection that lie in the pages
ahead; follow along with the (...) thinking process, engage in its play of mind, its
multiple images and arguments, its literary form, and its unfolding and its unfinished but
carefully considered dramas of thought. After living with the book for a time, step back
and reflect on the kind of imaginative thinking it has encouraged in you.25

De fortsätter med att skriva att teologi är det som uppstår när du aktivt medverkar i
dialogen.

1.4 MATERIAL - VAD ÄR SKEPPET BYGGT AV?
Mitt skepp är byggt av mig. Materialet består till största delen av andra forskares
konstruktioner som fogats samman på ett unikt sätt. Lyssnande har varit centralt för
byggnadsprocessen. Lyssnandet har haft tre riktningar. Den första är ett lyssnande inåt, till
mitt hjärtas kompassriktning. Den andra är ett lyssnande utåt, till andra skeppares
ruttbeskrivningar och seglatser. Det tredje lyssnandet är uppåt, till Gud. Grunderna för
denna seglats kommer således inte enbart att ligga i självreflektion av egna och andras
erfarenheter av världen och upplevelser av Gud, utan också i att bekanta sig med de
skepp och seglatser erfarna skeppare inom teologin, filosofin och neuropsykologin gjort
före oss.
Arne Rasmussons kommer att vara den första skepparen som genom sin artikel: A century
of Swedish Theology (2007) visar oss in på de välkända farvattnen av teologisk forskning
som kartlagts under de senaste 200-300 åren. Där bekantar vi oss med både
modernismen och postmodernismen och hur dessa påverkat det teologiska
forskningsfältet.
När vi bekantar oss med övergången från modernismen till vad som skett efter 60-talets
universitetsrevolution, kommer jag att vända mig till erfarna skeppare som Stanley Grenz
och John Franke och deras bok: Beyond Foundationalism (2001) samt N.T Wrights artiklar
och uppsatser kring temat postmodernism.
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Efter denna historiskt-filosofiska översikt och de insikter den medfört kommer jag i det
tredje kapitlet att flytta över fokus till de epistemologiska frågorna26. Där är den främsta
skepparen Dallas Willard, eftersom han har både filosofisk och teologisk insyn. Bland hans
många artiklar och böcker är speciellt Knowing Christ Today - Why We Can Trust Spiritual
Knowledge (2009) den som blir relevant på denna seglats. Då de epistemologiska
frågorna kommer till ytan kommer jag även att återvända mera djupgående till Lakoff och
Johnsons förkroppsligade realism.
Från och med det fjärde kapitlet kommer fokus att ligga på en djupare förståelse av
människan, kroppen och känslornas centrala del i människans förståelse av verkligheten
samt upptäckande av kunskap. I det kapitlet kommer jag att bekanta mig med aktuell
neurologisk forskning. Speciellt Antonio Damasios The feeling of what happens - Body and
Emotions in the Making of Consciousness (1999), Jill Bolte Taylors My Stroke of Insight: A
Brain Scientist's Personal Journey (2006) och Daniel J. Siegels Mindsight: The New
Science of Personal Transformation (2010) utgör skepparna och skeppen för de
upptäckter som kommer att vara det empiriskt kognitiva referenspunkterna på denna
seglats.
Slutligen kommer det femte och sjätte kapitlen att främst ha N.T. Wrights teologiska artiklar
och boken Surprised by Hope (2007) som sin utgångspunkt.
Min innerliga önskan är att var och en av dessa skeppare skulle känna igen sig själva och
sina verk om de bekantade sig vid denna seglats. Däremot tror jag inte varje skeppare jag
varit i dialog med skulle vara överens med mig om min seglats slutsatser. Sådan är den
vetenskapliga dialogen.

1.5 RUTTEN FÖR DENNA SEGLINGSETAPP
Som jag redan nämnt utgör Hans Georg Gadamer en av de främsta skepparna inom
hermeneutiken. Således är han den skeppare som mest påverkat hur detta skepp ger sig
ut på sin seglats. Jag har fått bekanta mig vid hans seglingsråd via Björn Vikströms text
Den skapande läsaren - Hermeneutik och tolkningskompetens (2005). Vikström skriver om

Epistemologi är läran om kunskap. Den ser närmare på frågorna om huruvida vi kan ha kunskap och hur
vi får kunskap, vilken relation kunskap har till verkligheten samt ifall vi kan säga att vi har sann kunskap om
något.
26
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Gadamers hermeneutik att processen att lära sig att bemästra en avhandling eller att
förstå sig på olika slag av texter handlar om att se materialet som ligger framför läsaren
som olika horisonter vilka skribenten strävar till att foga ihop med varandra.27 Varje
skeppare ger sin syn på verkligheten och då horisonterna sammanfogas kan de
komplettera varandra eller lyfta upp kritiska frågor kring varandras verklighetsuppfattning.
Vikström tillägger dock att detta förutsätter att man först är medveten om varandras
särdrag och tror sig kunna kommunicera trots olikheterna.28
Situationen kräver av mig som skeppare således en speciell känslighet och djupgående
förståelse av de tidigare skepparnas kontexter och upplevelser. För att horisonterna skall
kunna mötas krävs också att skillnaderna inte är så diametralt motsatta att de
överhuvudtaget inte går att sammanfoga. I praktiken medför detta bland annat att jag vid
något tillfälle kommer att se närmare på ifall Dallas Willard och George Lakoff och Marc
Johnson talar så pass liknande språk att de kan föras samman på det sätt jag beskrivit
ovan. Min förhoppning är att visionen av denna avhandling som en seglats skall underlätta
min förmåga att själv positionera mig så smidigt att de flesta horisonter blir möjliga att
hopfoga. Bilden av mig i ett skepp gör det möjligt att lyfta fram hur forskaren är den
sammanbindande faktorn, den som möjliggör en dialog mellan människor från både olika
tidsåldrar och med olika verklighetsuppfattningar. Denna resa bär på en unik potential att
sammanfoga tankar, funderingar och insikter från olika människor som aldrig annars
kunnat mötas. Samtidigt kräver denna typ av expedition ett visst etiskt ansvar där möten
mellan tankesystem och förståelseuniversum bör föras samman utan att våldföra sig på
någondera persons insikter. I denna process blir lyssnandet jag omnämnde i föregående
delkapitel centralt. Genom rörelsen innåt, utåt och uppåt tror jag att det skapas utrymme
för respekten till varje skeppare och deras egenheter.
Upplägget för denna seglats är planerad att följa en liknande rörelsebana som den
hermeneutiska bågen av Ricoeur, presenterad av Vikström i Den skapande läsaren
(2005)29 . Jag hoppas att detta skepp kommer att kunna undvika att segla i en cirkel, men
den bild Ricoeur presenterar kan även ses som en rörelse från seglats till seglats.
Vikström förklarar att vi börjar färden genom att närma oss det vi vill forska med naiv
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förstahandskunskap.30 Vid det här skedet vet vi inte ännu vad seglatsen egentligen
kommer att medföra, men som skeppare har jag en dröm, en önskan, en förhoppning, om
att lära mig segla. Denna fas har redan genomförts i både introduktionen och början av
detta kapitel.
Under seglatsen lägger jag kursen mot frågan om vad kunskap är och hur vi kan uppnå
kunskap. Dessutom kommer vi att bekanta oss mera allmänt vid det teologiska
forskningsfältet. Frågan är om det speciellt i en vetenskaplig och akademisk kontext är
möjligt att tala om Gud och forska kring honom, och hur forskningen i så fall skulle se ut.
På lång sikt söker detta skepp både metoder och en större verklighetsuppfattning att
sammanfoga metoderna i, utan att veta om detta ens är möjligt. I denna första fas stannar
vi dock upp enbart vid frågorna om kunskapens natur. Till vår hjälp har vi de texter som
redan presenterats där andra skeppare funderat kring samma tematik. Första fasen av
den hermeneutiska bågen, bestående av en kort introduktion och framförandet av
drömmen, återfinns i detta kapitel.
Nästa steg kallar Vikström "förklaring". Denna fas borde bestå av en metodisk analys av
de koncept som kommer att behandlas.31 Det är under den andra fasen som skepparen
sätter sig ner för att lyssna på de äldre och mer erfarna sjöfararna för att lära sig om
skeppet, havet och horisonterna. Under vår gemensamma seglats får vi möjlighet till att
bekanta oss vid både sjökort och de landbaserade konstruktionerna under den historiska
översikten i kapitel 2. Där lär vid känna de rutter som skeppare vid tidigare liknande
seglatser tagit och speciellt vilka grynnor eller hamnar de landstigit vid. I den sista delen av
det kapitlet kommer jag även att lyfta fram några samtida röster av skeppare som försökt
sig på liknande seglatser som denna. I kapitel 3 presenteras sedan de egentliga
begreppen och vi gör en djupdykning i epistemologin, där vi bekantar oss vid hur sjökort
kan skapas så att de reflekterar den verkliga seglatsens utmaningar och upplevelser. De
begrepp vi kommer att bekanta oss med är sanning, verklighet och kunskap, samt deras
inbördes relation. Efter detta följer ännu ett kapitel av förklaring, där begreppen sanning,
verklighet och kunskap läggs i relation till möjligheten att ha kunskap om Gud. I det kapitlet
kommer jag även att presentera en metodisk analys med förklaringar till hur olika
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vetenskapsgrenar svarat på frågorna om vad en människa är och vad det goda livet går ut
på.
Den hermeneutiska bågen avslutas i en kritiskt testad "ny förståelse" av det ämne som
varit under behandling.32 Detta kommer du att finna delvis redan i det fjärde kapitlet, där
en genomgång av en ny sorts epistemologi börjar ta form. Främst är det dock en ny sorts
förståelse av människan och det goda livet som framträder i detta skede. Den mera
grundläggande nya förståelsen av epistemologi framträder nämligen i det femte kapitlet.
I det femte kapitlet påbörjas även processen av att den hermeneutiska bågen övergår till
en ny båge. Det att en ny rörelse startar, att en ny båge är i formning ger mig upplevelsen
av att varje hermeneutisk båge är sammanfogad med en annat och tillsammans skapar de
en spiral. I det femte kapitlet blandas både "ny förståelse" och "förklaring" av vad speciellt
kärlekens epistemologi är. I det avslutande och sjätte kapitlet med namnet ny horisont
finns sedan inslag av både "ny förståelse" och outforskad "naiv förhandskunskap". Under
den nya horisonten framträder konturerna av hur kärlekens epistemologi skulle kunna se
ut i praktiken men denna gång från ett förvandlat nytt perspektiv. I slutet av den
hermeneutiska spiralen hoppas jag att den nya och öppna horisonten är sådan att den kan
ledsaga mig på kommande seglatser. Hoppeligen kommer den också att väcka din
nyfikenhet så att du väljer att fortsätta seglandet tillsammans med mig.
Sammanfattningsvis består denna avhandlings metod av de hermeneutiska och
heuristiska tillvägagångssätten genomlysta av förkroppsligad realism. Uppgiften är att först
ge en kortfattad överblick över den historiska traditionen som funnits inom teologin
angående epistemologi. Materialet består av flertalet texter om teologi och epistemologi av
teologer och filosofer i den europeiska eller anglosaxiska världen. Den andra delen av
uppgiften är att reflektera över de teologiska och filosofiska texterna i ljuset av empirisk
forskning på neuropsykologins område. Härtill kommer jag att tillföra en ny
förståelsehorisont förankrad i Bibelns berättelse till de texter och begrepp som har
granskats för att därigenom se ifall nya förståelsedjup uppstår. Vid en första anblick
kanske det kan verka som om jag i denna avhandling har ett fullkomligt postmodernt
tillvägagångssätt som min grundsats och därifrån väljer att lyfta fram begreppen sanning,
verkligheten och kunskap, vilka starkt förknippats med moderniteten, för att komma ut ur
denna process med helt och hållet förmoderna tankegångar. En sådan manöver kan
32
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tyckas förbryllande och kanske till och med ohållbar. Ifall detta är din upplevelse, vill jag be
dig som läsare att begrunda situationen en andra gång. Vad jag nämligen önskar att göra
med denna avhandling är att locka med mig på seglatsen. Jag locka med både den som
är traditionellt skolad i det modernistiska vetenskapsparadigmet samt den som valt att
anamma ett mera postmodernistiskt grepp till sin forskning. När jag väckt vardera gruppers
nyfikenhet är min önskan att utföra ett experiment där jag låter kärlekens epistemologi
genomsyra vardera position så att vi kommer ut från öknen till en ny skapelse: den postpostmoderna världen. Ifall detta experiment lyckas, återstår att se.
Slutligen kan vi av Carl-Henrik Grenholms Att förstå religion (2006) påminnas att all
vetenskaplig verksamhet har åtminstone två syften, varav det ena är att beskriva ett stycke
verklighet.33 Han skriver att:
I ett vetenskapligt sammanhang är vår ambition att ge en bättre beskrivning av olika
skeenden och företeelser än vad som tidigare givits.34.

Denna bättre beskrivning av verkligheten möjliggörs enligt Grenholm av att vi uppnår ett
större förståelsedjup av ett skeende eller en företeelse.35 Därmed vet vi att ifall vi inte helt
och fullt finner en ny horisont som för oss till det nya landet, ja, t.o.m. om vi strandar, har vi
trots det åtminstone lärt oss någonting.
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2 HISTORISK-FILOSOFISK ÖVERSIKT
I detta kapitel kommer jag att presentera ett sjökort för den första etappen av denna
seglats. Sjökortet har formen av en historisk-filosofisk översikt. Jag vill speciellt lyfta fram
att syftet med detta sjökort inte är att kartlägga eller ge en regelrätt beskrivning av de
tidsepoker som presenteras. Ett arbete av denna storlek kan inte på något sätt göra
anspråk på att kunna ge en heltäckande förklaring av varken modernitet eller
postmodernitet. Härmed vill jag på förhand varna läsaren att de grova penseldrag med
vilka jag valt att måla upp modernitetens men speciellt postmodernitetens slutsatser eller
förenande faktorer på inget sätt ger rätta för den mångfald som faktiskt existerar inom den
berörda tidsperioden. Syftet med denna översikt är att ge en bred överblick kring de
fenomen som lyfts fram i både akademiska och kyrkliga sammanhang. Sjökortet kommer
att skissa fram vissa rutter, öar och skär som andra skeppare före mig besökt. Sjökortet
finns till för att utrusta den kommande seglatsen med markörer för var andra skepp
strandat. Trots sjökortets förenklade form hoppas jag med hjälp av denna översikt kunna
undvika att köra på grund med mitt skepp. Detta sjökort är speciellt influerat av den retorik
som är verksam i den anglosaxiska traditionen av bibeltrogna teologer också kända som
evangelikala.

2.1 ETT FÖRSÖK TILL ETT SJÖKORT FRÅN MODERNITET TILL POSTMODERNITET
När en skeppare har sin skuta klar och är färdig att ge sig ut på ett nytt äventyr, ser jag att
det finns två sätt på vilka hon/han i första hand kan förbereda sig på. Det första är att lära
sig grunderna i seglandets konst. Min utgångspunkt är att man i detta jordeliv inte kan bli
fullärd i segelkonst - nya situationer och utmaningar kräver ständigt nya färdigheter - men
man kan ha de grundläggande kunskaperna för att manövrera en segelbåt. Dessa har jag
beskrivit i det föregående kapitlet, där det framgått att denna seglats använder sig av ett
hermeneutiskt och heuristiskt tillvägagångssätt förankrat i en förkroppsligad realism som
sin metod.
Den andra saken en skeppare kan göra är att se på de sjökort och ruttbeskrivningar som
finns. Som det redan framgått, har jag för den önskade slutdestinationen av denna
seglats, inget klart sjökort. Dock finns det många erfarna skeppare som före mig lagt av
från samma hamn för att segla det stora havet. Må vara att deras mål inte varit detsamma
som mitt mål, men de har ändå bidragit med att göra den första etappen av seglatsen
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hanterbar. Genom att röra sig på teologins forskningsområde har dessa föregångare
lämnat efter sig en farled och markerat olika grynnor, hamnar och öar, vilka är till stor nytta
för min egen navigering.
I detta kapitel kommer jag att presentera de sjökort jag har till hands. I nästa kapitel
kommer jag att tala mera om farleden. Sjökortet har skissats fram främst ur Rasmussons
artikel om svensk teologi som även beskriver de tydligaste influenserna på finlandssvensk
teologi. Som källa till sjökortet har jag även haft Grenz och Franke samt artiklar, vilka
representerar de teologiska influenserna i den anglosaxiska världen under de senaste 200
åren. Slutligen kommer jag sist i detta kapitel att skissa upp de konturer jag ser att några
samtida teologer gjort för att försöka segla vidare från den situation forskningen hamnat i.
Enligt Alister McGraths introduktion till teologi beskriver själva ordets etymologi att teologi
ursprungligen var en vetenskap där man utforskade Gud.36 Under medeltiden var den
rådande uppfattningen att teologins uppgift var att systematiskt analysera Guds natur,
hans syften och handlande, oberoende hur omöjlig en fullkomlig kunskap om detta är.37
Senare kom denna syn på teologin att ifrågasättas. I och med influenser från
upplysningstidens rationalistiska tänkande och övertro på vetenskapens objektiva metoder
valde många av de ledande teologerna att anpassa sig och omdefiniera både teologins
metoder och arbetsfält. Karl Rahner beskrev i början av 1900-talet teologin med följande
ord:
Theology is the science of faith. It is the conscious and methodical explanation of the
divine revelation received and grasped in faith.38

I detta uttalande syns en klar och tydlig fokusförflyttning från den gudomliga verkligheten
per se till människans relation till Gud och hennes upplevelse av sin tro. Under samma
tidsperiod uttalar sig en av Sveriges ledande teologer Nathan Söderblom i ordalag som
definierar teologin som en form av religionshistorisk forskning. Det som skiljer den kristna
teologin från studiet av andra religioner är att det kristna synsättet ser Gud som en aktiv
och pågående påverkare av det historiska flödet.39 Trots att Gud ses som en verksam
komponent i detta forskningsfält, har man ändå tydligt skiftat synsätt från att studera Gud,
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hans handlande och natur i sig till en allt mer deskriptiv metod av att följa spåren av Guds
verksamhet i det historiska förloppet.
I vår samtid skriver Carl-Henrik Grenholm i sin bok: Att förstå religion (2006), att en
åtskillnad mellan teologi och religionsvetenskap inte är behövlig och att teologins
studieobjekt inte är den gudomliga verkligheten. Som förklaring till denna ståndpunkt
hänvisar han till diskussionen om religiös realism och anti-realism samt till att:
...även om vi skulle anta att det finns en av viss oberoende gudomlig verklighet, så är
det svårt att föreställa sig att vi skulle kunna ge en tillförlitlig beskrivning av en sådan
transcendent verklighet med vetenskapliga metoder.40

Om man tar Grenholms utsago på allvar har teologin som vetenskap helt lämnat sin
ursprungliga uppgift. Vad Grenholm tycks antyda är att studiet av Gud helt och hållet är
någonting som seriösa vetenskapsmän och -kvinnor inte kan sysselsätta sig med och
samtidigt behålla sin trovärdighet.
Personligen är jag av en helt annan åsikt, vilket jag skall återkomma till senare. Den viktiga
frågan för detta stycke är dock hur vi hamnade här. Hur kom vi till en position där skeppen
och skepparna helt tycks givit upp med att segla? Denna historisk-filosofiska översikt
hoppas jag skall kunna belysa våra frågor med några förklaringar samt en djupare analys
av den verkliga situationen.
Såsom på många andra håll i västvärlden blev 1900-talets början också inom den svenska
akademiska världen den epok då varje vetenskapsgren inklusive teologin med näbbar och
klor kämpade för att legitimera sin verksamhet som vetenskaplig. De olika universitetens
teologiska institutioner valde att bemöta det rådande sociala konceptet för vad riktig
vetenskap är på olika sätt. Enligt Rasmusson blev en oskriven konsensus att alla
betecknade ord som "metafysisk" och "konfessionell" som skällsord, medan "objektiv",
"värdefri" och "mätningsbar" var ord som bar en positiv laddning.41 Han beskriver det
rådande klimatet enligt följande:
The theological contexts where full of claims of being "purely" scientific, "rigorously"
objective, and "strictly" value free, in contrast to all older theology. This rhetoric also
became weapons in the internal debate. In the 1920s to 1960s everyone seemed to
accuse everyone else of being "metaphysical". There was an agreement that
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metaphysics was a bad thing, but there was no agreement about what it was. And the
accusation of not being "scientific" continued to be used much longer.42

Utifrån den här beskrivningen är det tydligt att den tidens skeppare i farvattnen tycks ha
identifierat farliga grynnor och undervattensrev man till alla pris ville undvika. Möjligen
handlade det även om sjörövare som försökte attackera skeppen så våldsamt att
skepparna istället valde att ta in i en tryggad hamn, där man sökte råd och proviant för att
kunna fortsätta färden vid ett senare tillfälle. Enligt Rasmusson var det inte bara så att
olika teologer ifrågasatte varandras vetenskapliga metoder och synsätt, utan mycket av
försvaret byggdes upp för att värja sig från filosofer som exempelvis Ingemar Hedenius,
vilken öppet attackerade teologin och alla andra "ideologier" som fullkomligt
ovetenskapliga. Hedenius och många andra analytiska filosofers övertygelse var att den
teologiska fakulteterna skulle stängas, medan de olika delområdena inom teologi kunde
förflyttas till passande plats inom den humanistiska fakulteten.43
Följden av denna typer av direkta attacker blev att både den teologiska fakulteten i Lund
och den vid Uppsala universitet på diametralt motsatta sätt valde att kanalisera sina
resurser för att existensberättiga sig själva och sin verksamhet mera än man valde att ge
sig ut på vilda och främmande äventyr i de okända teologiska vattnen. Min slutsats är att
teologin blev till den grad ifrågasatta att teologerna slutade segla, tog iland på en
passande ö och istället lärde sig att bygga hus och städer. Det som tidigare hade varit ett
försök att utforska Gud och Guds rike blev nu ett systematiskt byggande av egna slott,
försvarsborgar och kungadömen. De olika öarnas befolkning präglade sina byggen och sin
byggnadsteknik utgående från vad man ansåg att var de största hoten och det bästa
försvaret.
I korthet kan man enligt Rasmusson beskriva Lunds teologer som anhängare av Kants
filosofiska skola, där teologin beskyddades genom att man gjorde en skarp åtskillnad
mellan vetenskapen som svarade på frågor om sanning, etiken som svarade på frågor om
det goda, estetiken eller konsten som svarade på frågor om det sköna och religionen som
svarade på frågor om det eviga.44 Genom denna åtskillnad skapades alltså egna
"universum" eller förståelsehorisonter, där det väsentliga var att den interna referensramen
var koherent och den inre logiken följde ett fungerande system av orsak och verkan.
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Mycket av det teologiska arbetet gick ut på att göra teologin så "ren" som möjligt och
åtskild från utomstående och främmande element, som exempelvis hellenistisk eller
humanistisk filosofi.45 Grunden i Kants filosofi poängterade även en stark tilltro till den
enskilda individens frihet och förmåga att genom rationellt tänkande finna universella
sanningar.46 Det som uppfattats som renhet eller renlärighet har även medfört att denna
grupp av teologer förknippats med och dragit till sig de mera "konservativa" falangerna av
teologer.
Uppsalas ledande professorer var mera brokiga i sina ställningstaganden, men även där
kan man tydligt urskilja vissa tendenser. Filosofiskt sett var en av förgrundsfigurerna
Schleiermacher och i och med detta kan man säga att Uppsala-synsättet lutade mot ett
mera "liberalt" ställningstagande till teologin. Detta märks bland annat i att det fanns en
vilja att försvara teologin som en vetenskaplig disciplin genom att vara i dialog med andra
synsätt såsom filosofi och psykologi47. Man byggde upp trovärdighet genom att syfta på
teologins historicitet48 och visa på sin vetenskaplighet genom att låta sig influeras och
ifrågasättas av rådande historiskt-filosofiska system som feminism, marxism med flera.49
Genom det psykologiska synsättet och intresset för livsåskådning över religionsgränserna
har man speciellt under senare år låtit påvisa att uppsala traditionen som sin största
auktoritet har den individ- och subjektcentrerade upplevelsen av religiösa händelser.50
Även teologiska fakulteten i Åbo som under en lång tid av sin existens fått sina professorer
och lärare från utbildningarna i Svearike, influerades starkt av dessa strömningar inom det
akademiska klimatet samt den teologiska diskursen.51 Sambandet mellan teologiska
influenser i Sverige och deras påverkan på Finland syns fortfarande i till exempel
nuvarande professor Tage Kurténs och hans föregångare Hans-Olof Kvists rötter, i den
nygrenska och wittgensteinska skolan, vilka följer en mera Lund-orienterad anda.
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Då jag bekantat mig med det teologiska fältet ter det sig klart för mig att det inte bara i den
svenska och finlandssvenska akademiska kontexten, utan i hela det västerländska
vetenskapliga tänkandet sedan medeltiden, tycks finnas två stora rörelser. Den första har
jag här ytligt och kortfattat sammanfattat som den moderna tidens rörelse, där man
lyckades ställa teologin i försvarsposition. Rasmusson beskriver att när han läst om
debatter och uttalanden i de teologiska rummen under de senaste hundra åren finner han
dem ofta konstiga och förundrar sig över att uttalanden som exempelvis Gyllenkrok gjort
överhuvudtaget haft en sådan avgörande betydelse för någonting.52
Som barn av min tid och ett annorlunda akademiskt klimat kan jag också ofta känna att de
teologiska argumenten känns irrelevanta och främmande. Min egen inställning kan delvis
bero på att jag likt Rasmusson fått min skolning först i en annan vetenskaplig anda - i hans
fall var det sociologi och i mitt fall pedagogik. Detta har medfört att många av
diskussionerna vid den teologiska fakulteten vid Åbo Akademi upplevs föråldrade. Sett ur
en nutida utgångspunkt samt ur mitt eget perspektiv har de attacker mot vad som anses
vetenskapligt, objektivt och ren sanning blivit till ett ställningskrig, där de olika parterna
grävt ner sig i skilda och djupa diken. Å ena sidan finns diket som poängterar forskningens
mätbara och påtagliga fysiska faktorer, där allting som faller utanför denna fåra anses
ovetenskapligt. Å andra sidan finner man i det andra diket forskare som drar sig undan till
olika symboliska fält av idéer och mentala konstruktioner, där man har gett kraften åt den
"tänkande människan" att definiera vad som är sanning och kunskap. Förenklat skulle jag
identifiera dessa två fält som en dels naturvetenskaplig och dels humanistisk syn på hur
man bedriver vetenskap. Jag återkommer till detta i nästa kapitel. Lakoff och Johnson
spåra dessa olika fält så långt bakåt i tiden som till Aristoteles och Platon. Det är enligt
dem först i och med upplysningstiden och Descartes dualism mellan kropp och sinne, den
fysiska och den mentala världen, som dessa två lägen blev varandras motsatser..53
Modernitetens hegemoni lyckades inte bara framställa vetenskapen såsom överlägsen
religionen, utan slog även en kil mellan olika förhållningssätt inom den teologiska sfären.
Med tanke på vår resa kan man beskriva detta skeende som att teologerna delades upp i
konservativa på en holme och de liberala på en annan ö och för vardera rike fanns det
klara regler och system för vad som var passande att tycka och tänka samt hur man skulle
argumentera för att hållas inom rätt system. På den ena holmen byggde man hus och
vägar på ett visst sätt och på den andra såg städerna väldigt annorlunda ut.
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Så kom den stora jordbävningen! Med början i 1960-talets revolution inom
universitetsvärlden i väst kom de båda öarna att drabbas av en omvälvande och väldig
rörelse nummer två: den postmoderna kritiken. Mitt i allt blev själva modernitetens heliga
kor - fokus på utveckling och framsteg, tron på en frigjord och suverän människa som står i
centrum av all forskning och kan bemästra hela världen, talet om vetenskaplighet och den
objektiva sanningen tillsammans med positionen om att sträva efter ren rationalitet - att
ifrågasättas av de krafter som ville rasera alla fundament och enhetliga
verklighetsuppfattningar.54
Innan jag går mera in på att vad postmoderniteten medför, vill jag lyfta fram att både själva
begreppet postmodernism och hur den tagit sig uttryck inom den vetenskapliga diskursen
inte enbart innefattar ett begrepp utan en hel begreppsvärld. Jag kan omöjligt lyfta fram
den begreppsvärlden med alla dess utvikningar i denna avhandling. Begreppet
postmodernism har också blivit ifrågasatt på sina håll, men jag har inte funnit tillräckliga
argument för att helt kunna lägga begreppet åt sidan. Syftet med denna översikt och
orsaken till dess stundvisa översimplifiering av postmodernismen är att få en viss
övergripande förståelse för vad som skett med “talet om Gud”, möjligheterna att studera
Gud och de rådande tankarna om och ifall det finns kunskap om Gud som vi människor
kan tillgå. Dessa frågor är alla starkt sammanlänkade med den mera allmänna synen på
vad som är kunskap, om det finns sann kunskap och hur vi i så fall kan få sann kunskap.
Låt oss nu återgå till den postmoderna jordbävningen och dess följder.
Watson beskriver hur Foucault och Derrida med flera förklarade med klar och hög stämma
att det man kallat en värdefri vetenskap med syfte att vilja förbättra världen inte alls var
objektiv och fri från följder, utan att det modernistiska tänkandet hade medfört mera skada
och djupare sår i sin självblindhet än vad vad någon av de föregående epokerna.55 Watson
skriver att vad som egentligen styrde världen var makt:
The power arrangements of one regime of understanding simply overthrew the power
arrangements of another. The "rationality" of modernist "objectivity" was itself culturally
relative and hence chauvinistic in its presumption of intrinsic superiority.56

I en översimplifierad form har N.T. Wright sammanfattat det fundamentskakande steget
från en modern till en postmodern värld i tre koncisa punkter. Det första är vårt
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förhållningssätt till kunskap och sanning. Modernisternas uppfattning om att det finns
något sådant som objektiv sanning om världen har raserats och med den även tron på en
neutral kunskap. Wright skriver:
Everybody has a point of view, and that point of view distorts. Everybody describes
things the way that suits them. There is no such thing as objective truth. Likewise, there
are no such things as objective values, only preferences.57

Tydligast syns detta i vår samtid genom de sociala medierna, där var och en kan skapa sin
egen bild av sig själv, sitt liv och sin värld. Dallas Willard lyfter fram att detta syns även i att
det både i medier och universitetsvärden har blivit mycket komplicerat att tala om rätt och
fel eller moraliska förpliktelser. När man utgår från att det inte finns någonting sant, eller
inte har en gemensam värdegrund på vilken man kan bygga eller till vilken man kan
hänvisa uttalanden om rätt och fel, blir varje uttalande ett maktspel där en persons åsikt
spelas mot en annan persons. Istället för att fråga sig om det är "gott" eller "rätt" att handla
på ett visst sätt, har den postmoderna världen gett var och en "friheten" att göra som de
vill, följa det de känner för eller har lust till.58 Eftersom även logik fått ge vika, blir följden
den att den som "skriker högst" eller argumenterar mest ljudligt får rätten att bestämma
istället för den som är mest sanningsenlig.59 Vad detta ytterst leder till är att följderna av
ens handlingar inte åtskiljs från människan som handlar. Istället för en åtskillnad mellan
värdering och person får vi en verklighetsuppfattning där varje uttalande om en människas
handlingar förknippas med ett dömande av den människans person.60
Wrights andra punkt är jaget. Inom den moderna tankesystemet där Descartes hade
upphöjt förnuftet över allt annat var jaget, personen, kapabel till nästan vad som helst
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speciellt om hon/han höll sig ren från "kroppens begär och känslornas nycken".62 Wright
skriver:
But postmodernity has deconstructed the self, the "I". The "I" now may be just a floating
signifier, a temporary and accidental meeting place of conflicting forces and impulses.63

Genom dekonstruktionen är ingenting av det vi upplever längre bestående. Det finns ingen
fast punkt i tillvaron eller verkligheten, utan allting skiftar från stund till stund.
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Den tredje punkten är berättelsen. Inom det modernistiska tänkandet fanns det inbyggt en
berättelse om hur världen är och vart den är på väg. Världen var inte bara stadigt på väg
framåt, utan man hade också gått i ivrig förväntan på att snart var den tiden inne då
industrialismen och den filosofiska upplysningen förde med sig en era av rikliga
välsignelser för alla. Metanarrativen, som dessa överbyggande berättelser kallas av
postmodernisten, är bara lögner som försöker påkasta människorna en viss världsordning
och maktstruktur. Speciellt kristendomen räknas till en av dessa stora berättelser som
enbart konspirerat till att manipulera och följden är att till och med begreppet Gud behöver
dö. Wright skriver att enligt postmodernisterna har det rådande metanarrativet:
...now (has) been conclusively shown to be an oppressive, imperialist, and self-serving
construct. It has brought untold misery to millions in the industrialized West, and to
billions in the rest of the world, where cheap labor and raw materials have been
ruthlessly exploited. It is a story that serves the interest of Western industrial
capitalism.64

Sammanfattningsvis lyckades postmodernismen inympa en "misstänksamhetens
hermeneutik"65 där allt och alla som går emot traditionella värderingar eller lyfter fram
förtryckta grupper i samhället gavs rätten att tala högt och ljudligt. Ifall man kritiserade
kyrkan, institutionerna, den vite mannen eller de politiska, kulturella eller religiösa ledarna,
blev det alltid "rätt" även om någon egentlig sanning om vad som är rätt eller fel inte finns,
utan allting handlade om att presentera sina personliga eller någon annans åsikter. Wright
leder tanken ännu ett steg vidare:
It’s all a deceit. It’s all a con. It’s all in service of somebody’s empire. And when it
comes to empire itself, postmodernity critiques it, famously. We don’t like empires. We
don’t like this big totalizing vision where an emperor imposes his will. (...) It’s critiqued
because it squashes other people’s little stories.66

Intressant nog hade ju teologin redan under modernismen tydligt och klart definierats som
icke-vetenskap eller åtminstone hade man förflyttat tyngdpunkten bort från studiet av Gud
till andra aspekter av det religiösa livet. I det postmoderna perspektivet förblir Gud
distanserad och irrelevant. I många fall kallas han till och med död. Samtidigt tycks
intresset för andlighet, mysticism och andra gudar ha fått ett uppsving i människornas
preferensvärld. N.T Wright skriver:
Everyone now wants spirituality, but ironically they don’t all think, in fact most of them
don’t think, that you can find it in church.
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Postmodernitetens följder för kristendomen och den teologiska diskursen är så radikala att
den första reaktionen bland de ledande teologerna tycks ha varit att hålla andan, blunda
och hoppas den snart går sin väg.
Det har dock visat sig att postmoderniteten kommit för att stanna.67 Fundamenten har
rasat samman, konstruktionerna på de olika öarna har fallit i bitar och många av dem som
bott på öarna har slungats ut till små ensamma klippor runtomkring den gamla och trygga
hamnen.
Grenz och Franke beskriver dagens situation som en fragmentalisering. De tidigare så
klara uppdelningarna i traditionalister och liberalteologer har nu fått ge vika för frakturer
inom båda lägren.68 Det råder inte längre någon enhet, utan snarare kaos och förvirring. I
sin bok Beyond Foundationalism (2001) kartlägger Grenz och Franke de olika
grupperingar som idag kan skönjas på det teologisk fältet. I de gamla liberala fälten kan
man idag finna revisionister och postliberala teologer, medan det bland de konservativa
eller evangelikala finns postkonservativa eller moderata, traditionalister och reformister.
Var och en av dessa har sin egen attityd gentemot och relation till Bibeln, frågor om
kunskap och införskaffandet av tillförlitlig kunskap och hur man skall förhålla sig till
världen, kultur och olika vetenskapsgrenar.69 I det svenska sammanhanget går det att
spåra de nya grupperingarna bland både Uppsalas och Lunds forskare i teologi.70 Förutom
dessa reaktioner finns även de som både på den konservativa och den liberala ön enbart
valde att gå tillbaka till sina gamla konstruktioner, lappa ihop dem och fortsätta sina
byggen. Det är ju nämligen så att postmodernismen ger rätten att göra precis det - välja att
var och en koncentrerar sig på sitt eget kungadöme.
När man drar rätten att göra precis som man vill till sin spets, så kan man till och med säga
att det är önskvärt för vissa krafter i vårt samhälle att postmodernismen får ett stadigt
fotfäste. N.T. Wright beskriver det enligt följande:
The problem is that critique doesn’t work. As somebody said recently - and forgive me
because this is a cheap shot from whoever it was who said it - "All those years of
Jacques Derrida and we still got George Bush." The empire actually cannot take
account of postmodernity, because it’s got power. And people in university departments
can scream, can deconstruct, can write counter-critical theses till they’re blue in the
face. And the empire just goes and destroys another bit of the rainforest, because it
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needs it for whatever particular economic/political project it’s got. Even more, the
empire actually co-opts postmodernity to prevent critique, because it uses the tools of
postmodernity — spin and smear and the challenging of all truth claims — to dismiss
its opponents as airy fairy fanatics.71

Som jag redan nämnde tidigare har begrepp som sanning och logik blivit så svåra att
handskas med, att trots att postmodernitetens önskan var att motarbeta maktmissbruk,
har den egentligen gett fritt spelrum för dem som är villiga att utnyttja det värdetomrum
som uppkommit.
Den postmoderna situationen vi är mitt uppe i kan ses som ett övermäktigt och hopplöst
hot mot allt vad logik och rationalitet står för. Konsekvensen av detta är att de som ännu
drömmer om och hoppas på en värld där rättvisa och godhet råder står inför den enorma
utmaning att finna en enande plattform. En sådan total subjektivitet som postmodernismen
förespråkar kan tyckas leda till döden för alla typer av enhetliga strävanden och
vetenskaper, inte minst för teologin. N.T. Wright sammanfattar postmodernismens
utmaningar för teologin så här:
My proposal to you is that we should not be frightened of the postmodern critique. It
had to come. It is, I believe, a necessary judgment on the arrogance of modernity, and
it is essentially a judgment from within. Our task is to reflect on this moment of despair
within our culture and, reflecting biblically and Christianly, to see our way through the
moment of despair and out the other side. 72

Jag ser den rådande situationen som en möjlighet att äntligen lämna de gamla och trygga
hamnarna för att åter ge sig ut på det stora havet, de okända farvattnen och kanske hitta
en helt ny rutt till stället man för länge sedan var på väg mot.
Wright skriver att i och med de postmoderna tankegångarna inom vetenskapen har många
troende människor valt att lämna de intellektuella diskurserna och alla former av seriösa
studier för att istället fokusera sina krafter på att upprätthålla sin "rena tro". I sin bok The
Last Word beyond the Bible Wars to a new understanding of the authority of Scripture
(2005) säger han:
It is time to end this stand-off, and to reestablish a hermeneutic of trust (itself a sign of
the gospel!) in place of the hermeneutics of suspicion which the church has so
disastrously borrowed from the postmodern world.73

Ifall vi godtar Wright uppmaning att göra oss av med "misstänksamhetens hermeneutik"
som postmodernismen fört in i både universiteten och kyrkorna för att istället anamma
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"tilltrons hermeneutik" uppstår givetvis frågan hur en sådan skulle se ut. Finns det en väg
ut ur de raserade ruinerna som teologerna och vetenskapsmännen hamnat i? Är det
möjligt att åter lära sig segla det stora havet?

2.2 SAMTIDA SKEPPARE MED LIKNANDE BÅTKONSTRUKTION
Så som jag konstaterade redan i inledningen är detta skepp på väg ut på okända
farvatten. Målet är en plats dit ingen seglat före oss. Därmed finns det inte i nuläget några
andra skepp tillsammans med vilken denna avhandlings skulle kunna segla vidare.
Däremot finns det några andra skeppare som simultant med mig gett sig ut för att pröva
på att segla det stora havet igen. Kännetecknande för dessa är att de på samma sätt som
N.T. Wrights beskrivning ovan velat ta postmodernismens maktkritik på allvar samtidigt
som de söker en väg att inte uppgå i misstänksamhetens hermeneutik. Inom det
teologiska fältet finner vi ju givetvis N.T. Wright själv som en representant för en dylik vilja
att segla det stora havet. För syftet med denna studie är det dock problematiskt att
tillämpa hans seglingskunskaper fullt ut på mitt skepp, eftersom N.T Wright i förstahand är
exeget. Det vore som att använda kajakseglingens metoder på en optimistjolle. Det
exegetiska förarbetet är givetvis relevant och viktigt för att en dogmatiker skall ha ett gott
material att utgå från. Veli-Matti Kärkkäinen sade i sin keynote presentation under
forskardagarna vid teologiska fakulteten i Åbo hösten 2012 följande om en god
systematiker:
...one has to utilize the results, insights, and material of all other theological disciplines,
that is: biblical studies, church history and historical theology, philosophical theology, as
well as ministerial studies.74

Det är även så att frågorna om kunskap, sanning och verkligheten berör både exegeten
och systematikern, eftersom de rör sig på ett vetenskapligt metaplan. Ändå har det
dogmatiska synsättet en speciell karaktär och kräver speciella kunskaper. Kärkkäinen
fortsätter med att konstatera:
one has to engage also nontheological and nonreligious fields such as natural
sciences, cultural studies, and (...) also the study of living faiths.75
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Detta kommer jag att återkomma till senare, nämligen i det fjärde och femte kapitlet. I det
här läget önskar jag enbart kort lyfta fram att jag i Kärkkäinen funnit en finländsk
systematiker som verkar ha anammat ett synsätt till sin teologiska utforskning som kan stå
som inspiration för det jag söker. Kärkkäinen är en skeppare som verkar ha en liknande
båtkonstruktion som detta skepp.
Förvisso har Veli-Matti Kärkkäinen valt att nämna det som tidigare gått under namnet
dogmatik eller systematiskt teologi som konstruktiv teologi.76 Han är inte den första som
myntat uttrycket utan har gott sällskap av bland annat kända teologer som Sallie
McFague, Catherine Keller och Sharon V. Betcher. Redan Gordon D. Kaufman uttryckte
sig med denna term i sin An Essay on Theological Method från 1975 och vidgade
begreppet i In face of mystery - a Constructive Theology (1993). I textboken för
Constructive Theology beskriver arbetsgruppen som publicerat boken att en av deras mål
är att:
keep faith vitally connected to the present-day world and its pressing concerns, and (...)
seek to do this in a collaborative, critical and constructive mode. (...) This has put us in
the exciting but unusual position of being both Christianity’s wise conservators and its
harsh critics - all the while trying to construct bold visions of hope and justice for a
world in desperate need of them.77

Jag kommer att återkomma till vad en konstruktiv teologi innebär i slutet av denna
avhandling. Mitt syfte är inte att här gå djupare in på termen, utan istället lyfta fram att VeliMatti Kärkkäinen med flera, visar på en väg frammåt där N.T. Wright efterlyser en
utforskning i tilltrons hermeneutik. I sin How to do theology in a pluralistic “post-world”? An
inclusive, dialogical, and hospitable vision (2012) skriver Kärkkäinen att den konstruktiva
teologin eftersträvar att vara inklusiv, föra en dialog och vara gästvänlig.78 Detta är tre
dimensioner av teologisk forskning som för att de skall kunna anammas innefattar att
skepparen omfamnat en tilltrons hermeneutik. Ytterligare strävar Kärkkäinen efter att visa
på hur teologin kan föra en dialog och vara gästvänlig utan att för den skull ge vika på
sanningssträvan. Han citerar till och med Pannenberg när denne på ett ganska djärvt sätt
skriver:
in contemporary academic theology as it is pursued particularly in university settings,
only systematic theology makes the truth of Christian doctrine a theological theme79

76

Kärkkäinen 2012.

77

Jones & Lakeland 2005, 4.

78

Kärkkäinen 2012.

79

Kärkkäinen 2012.

30

Pannenberg menar att alla andra teologiska grenar har gett upp med att "söka sanningen"
eftersom klimatet för sanningssträvan varit väldigt ogästvänligt och deras ämnesspecifika
frågor inte kräver en sådan efterfrågan. Den systematiska teologin däremot är intresserad
av att söka koherens mellan kristna trosuppfattningar och verkligheten, för att kunna
placera de mindre delarna i en större helhet och detta kräver ett fortsatt sökande efter
sanning.80
Det tycks alltså finnas andra skeppare som också vågat sig på att inte stanna i de gamla
trygga hamnarna och städerna eller fallit medan de stora massorna rasade under den
stora jordbävningen. Det verkar även finnas skeppare som gett sig iväg ut på det stora
havet för att återuppta seglandet. Det verkar vara möjligt att ha ett skepp som seglar så att
det inte kör in i de trygga hamnarna utan hålls ute på fjärden. Det verkar vara möjligt att
återfokusera forskningen så att kunskap om Gud åter är eftersträvansvärt samtidigt som
det bär en relevans till människans förståelse av verkligheten och begreppet sanning.
Den postmoderna jordbävningens främsta positiva följd för denna seglats tycks vara att
frågorna om ifall människan kan ha kunskap om verkligheten och om vi kan uppnå sann
kunskap om verkligheten inte enbart är förknippad till människors möjlighet att ha sann
kunskap om Gud. Den teologiska forskningen på det här området är också starkt
sammankopplad med möjligheten att utforska godhet, rättvisa och skönhet. De teologiska
frågorna är nämligen också frågor om livet, vad som är det goda livet och vem eller hur
man kan få ett gott liv. Innan vi närmare går in på de sistnämnda aspekterna, skall vi dock
fördjupa oss i förståelsen av begreppen kunskap, sanning och verklighet. Från N.T.
Wrights och Veli-Matti Kärkkäinens inlägg verkar det skymta fram en möjlighet att lära sig
segla det stora havet. För att vi skall få reda på om det verkligen är så, behöver vi nu göra
en djupare inblick i vad begreppen kunskap, sanning och verkligheten är och utforska om
det är möjligt att ha sann kunskap om verkligheten.
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3 EPISTEMOLOGI
Ifall vår önskan är att lära oss att segla det stora havet och finna nya horisonter och de
vetenskapliga utflykterna hittills raserat all tilltro till att ett sådant projekt är möjligt, bör vi
börja vår seglats med att se ifall situationen efter postmodernismen verkligen lämnat
forskningen i en bubbla av total relativism. Ifall det rådande vetenskapliga klimatet
förespråkar att det inte är möjligt att tala om sanning eller kunskap som korrelerar med
verkligheten vore det ju helt lönlöst att börja utforska metoder för hur vi kan uppnå denna
kunskap eller sanning. Ifall skeptikerna har rätt i att det inte går att få någon som helst
kunskap om verkligheten vore det till och med vanskligt att alls tala om vikten av
vetenskapliga strävanden. Alltså gör vi gott i att först se på frågorna om vad är kunskap,
hur relaterar kunskap till verkligheten och sanning, kan vi uppnå kunskap om verkligheten
eller kunskap som är sann och hur kan vi i så fall, uppnå kunskap om verkligheten eller hur
kan vi finna kunskap som är sann. Efter att vi bekantat oss vid dessa begrepp kommer jag
i nästa kapitel att se på ifall det är möjligt att få någon kunskap om det som traditionellt
varit teologins studiefält - Gud.
Skepparen för detta skepp vill lära sig grunderna i navigation för att på så sätt kunna
utröna ifall skepp kan ge sig ut på det stora havet. Där skeppet står just nu ser vi inget
öppet hav. Det enda som finns framför oss är det två stora öarna av modernism och
postmodernism. Skepparen har hört ett rykte om att bortom de två öarna finns öppet hav.
Det går inte att segla runt varken modernitetens ö eller postmodernitetens ö. Frågan är om
det går att komma till en plats där vi åter ser en öppen horisont.
I det tidigare kapitlet konstaterade vi att ett av postmodernitetens starkaste argument är att
det som man kännetecknat som objektiv kunskap eller absolut sanning inom det moderna
tänkandet inte alls är fastslaget i en verklighet utanför människans sinnen och kropp, utan
i allra högsta grad beroende av den människans egen historia och egenskaper som
presenterar denna kunskap. Dallas Willard beskriver att en av orsakerna till att sanning
och objektiv kunskap kom att ifrågasättas ligger i 1800-talets kulturmöten och den
åtföljande antropologiska världsbilden. Med detta syftar han på att när västerländska
människor allt mer kom i intim kontakt med folk från Asien, Afrika och Latin-Amerika
märkte man att även om dessa folk moraliskt och tankemässigt handlade helt och hållet
olikt de europeiska värderingarna, så kunde man konstatera att “den andres” sätt att leva
ändå tycktes fungera. Idéer om vad en god människa är, hur människor fungerar och hur
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"den goda världen" vi människor lever i byggs upp. Tankar som tidigare hade tyckts
ganska huggna i sten, började smulas sönder. I vissa fall märkte man till och med att det
icke-västerländska synsättet tycktes medföra mera lycka, harmoni eller välfärd för en
individ och dess omgivning.81 Det moderna paradigmet var inte skapat för att hantera
mångfald eller olikheter utan utgick från en monokulturell verklighetsuppfattning. Nu hade
vetenskapen mitt i allt mött en mångskiftande verklighet och visste inte alls hur man kan
handskas med denna.
Postmodernitetens lösning på dilemmat tycks ha varit att vilja likställa alla synsätt och alla
anspråk på sanning samt att ge samma värde åt varje individs eller kulturs
handlingsmönster. Dock verkar postmodernisterna ha missat det faktum att sättet på vilket
man önskat att överföra makt, sanning och kunskapsbegreppet ifrån en elitgrupp till alla
grupper, innefattar i sig akten att "roffa åt sig" den makten. Det enda sättet som de
postmoderna tänkarna kan deklarera att “Gud är död” och att alla berättelser eller
ideologier som hänvisat till ett visst metanarrativs centralitet kan lyftas åt sidan, är genom
att ställa det postmoderna narrativet i deras ställe. De postmoderna förespråkarna begår
alltså själva den handling av maktmissbruk de så starkt fördömer.82 Personligen ser jag
det goda i att lyfta fram oegentligheter, orättvisor eller osanningar som maktmissbruket fört
med sig. Dock faller den interna logiken i denna handling, ifall medlen med vilka man
uppnår detta strider mot själva målets innehåll. Ifall postmodernisterna dessutom inte har
något mera välfungerande eller hållbart att representera i metanarrativens ställe, brister
deras handling dubbelt upp. Vad jag menar med detta är att om det enda sätt man väljer
att motsätta sig ett förtryckande system är genom att förtrycka någon annan, har man inte
bevisat någonting. De flesta av oss kan rasera saker, konsten ligger i att kunna bygga
något hållbart och välfungerande. Denna problematik tycks postmodernismen inte vilja
eller kunna ge sig in på och därmed tappar de sin trovärdighet. Enligt N.T. Wright’s synsätt
vill det postmoderna tänkandet komma åt ondska, utan att egentligen erkänna ondskans
existens.83
Ett annat sätt att närma sig situationen vi hamnat i gällande synen på kunskap, vad som är
sanning och kunskapens relation till verkligheten, hittar vi i George Lakoff och Marc
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Johnsons Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought
(1998). Lakoff och Johnson gör en grundlig genomgång av hela det västerländska
filosofiska synsättet från Platon till nutid och kan konstatera att ett grundläggande misstag
har skett. Missbedömningen syns redan i utgångspremisserna hos Platon och Aristoteles,
men ännu tydligare i dagens postmoderna värld. Lakoff och Johnson hävdar att man å ena
sidan delat in kunskap i "verklig" kunskap om verkligheten, där observerbara och mätbara
fakta om naturen och omgivningen finns och å andra sidan en abstrakt sfären av kunskap
eller antaganden där filosofin, det icke-materiella, metaforer och begrepp rör sig. Detta är
samma uppfattning som i det föregående kapitlet benämndes det naturvetenskapliga
synsättet i motsats till det humanistiska sättet att bedriva vetenskap. I viss mån ser man att
dessa synsätt påverkar varandra. Lakoff och Johnsons menar att man under vissa
perioder i historien, som exempelvis under Descartes eller Kants influenser, upphöjde den
abstrakta, icke-materiella begreppsvärlden som den objektiva sanningen och ultimata
verkligheten. Under andra perioder, såsom under utilitarismen eller poststrukturalismen, då
man antagit att människan kan vara helt och hållet fri från sin historia och kontext, sina
sociala relationer och känslor och istället agera helt och hållet utgående från "kalla fakta",
var det istället den naturvetenskapliga kunskapssynen som fick övertag i debatten. Inte
ens det fenomenologiska synsättet, där människan genom introspektion och utforskandet
av sina inre processer och värderingsmekanismer kan göra sina upplevelser transparenta
för sina medmänniskor, kan enligt Lakoff och Johnson, ensamt visa oss vad som är sant
och ge oss kunskap om verkligheten.84 Lakoff och Johnson har till skillnad från många
andra nämligen funnit en väg ut ur dessa dilemman som innefattar ett både och.
För Lakoff och Johnson är det inte längre frågan om antingen eller som styr deras
tänkande, utan en fusion av flera världar har skett. Deras utgångspunkt är vad kognitiv
vetenskap kommit fram till när man forskat kring hur människan och hennes hjärna/sinne
fungerar. Lakoff och Johnson för inte i sig fram några nya vetenskapliga rön, utan de
applicerar de kunskaper som naturvetenskapen kommit fram till på filosofins och
metafysikens område. För dem har det framkommit tre oundvikliga faktum vilka gör att det
mesta vi hållit för sant om hur vi människor samlar, tar emot och skapar kunskap, helt och
hållet måste omstruktureras.85
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Dessa punkter är att: 1) Våra hjärnor/vårt sinne är djupast sett förkroppsligade. Här åsyftas
inte enbart det faktum att våra hjärnor är inkorporerade i vår människokropp, utan även det
att människokroppens former definierar vilken sorts information vi är kapabla att uppfatta.
Dessutom inverkar själva de neurologiska strukturerna både på hur vi tar emot stimuli från
omvärlden och hur vi processar och kategoriserar den information som vi mottar.86
2) Tankeprocesser är till största delen omedvetna. Detta betyder många delar av vårt
informationsflöde är sådant att vi inte kan påverka det. Detta betyder också att vi inte kan
skilja åt t.ex. känslor från förnuft eller objektivt "ren" kunskap från subjektivt "påverkad"
sådan. Lakoff och Johnson menar att vi kan lära oss mycket och skall utöva grundlig
självreflektion men att den kunskapen bör kompletteras med empiriska studier.87
3) Abstrakta koncept är mestadels metaforer, vilket innebär att största delen av vårt
resonerande eller tänkande inte sker på ett litterärt plan utan i metaforer och bilder. Att
skapa och verka utgående från koncept och kategorier är oundvikligt för vårt neurologiska
system

88.

I längden leder detta även till att fantasin är ett av våra viktigaste och starkaste

instrument för att förstå och handskas med verkligheten.89
Lakoff och Johnson menar att dessa tre faktum tvingar den som söker sanning att
omdefiniera många djupliggande filosofiska antaganden i det västerländska tänkandet.90
De skriver:
Cognitive science provides a new and important take on an age-old philosophical
problem, the problem of what is real and how we can know it, if we can know it. Our
sense of what is real begins with and depends crucially upon our bodies, especially our
sensorimotor apparatus, which enables us to perceive, move, and manipulate, and the
detailed structures of our brains, which have been shaped both by evolution and
experience.91

För att bäst förstå hur denna omstrukturering av vår syn på kunskap påverkar vårt
tänkande lyfter Lakoff och Johnson fram exemplet med konceptet färger. Färger går inte
att klassas som enbart en subjektiv upplevelse eller ett fysiologiskt fakta. Färger är inte
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enbart en intern representation av externa reflektioner. De är ingenting som skapas av vår
hjärnas inre processer eller vår egen fantasi. Inte heller är färger en sak eller substans där
ute i världen.92 Färger är inte till sin existens beroende av kulturell kontext eller
människans funktioner, även om dessa påverkar hur färger uppfattas och vilken betydelse
de får i enskilda situationer. Lakoff och Johnson förklarar:
Color concepts are "interactional"; they arise from the interaction of our bodies, our
brains, the reflective properties of objects, and electromagnetic radiation. Colors are
not objective; there is in the grass or the sky no greenness or blueness independent of
retinas, color cones, neural circuitry, and brains.93

Färger skapas när vår biologi och världen interagerar, samtidigt sträcker sig deras
betydelse i vår vardag långt utöver det som uppkommit när biologin och världen kommit
samman. Ifall vi fastnar vid att tänka på färger enbart som ett hjälpmedel att känna igen
eller urskilja olika saker i vår värld, tappar vi också färgernas vidare betydelse. Färger är
inte enbart färger, utan de spelar också en viktig roll i våra liv på kulturella, estetiska och
emotionella plan. Färgernas funktion i människors liv kan inte beskrivas eller förstås enbart
genom att se på enskilda biologiska eller världsliga fakta om färger.94
Precis som med konceptet färger, kommer jag att argumentera för att all vår kunskap
bottnar i vad Lakoff och Johnson kallar förkroppsligad realism.95 Detta innebär att de
gamla koncepten av absolut i motsats till relativ sanning, vetenskaplig i motsats till ickevetenskaplig verklighet/världsbild och objektiv i motsats till subjektiv kunskap helt tappar
sin betydelse. Lakoff och Johnson skriver att:
Since embodied realism denies, on empirical grounds, that there exists one and only
one correct description of the world, it may appear to some to be a form of relativism.
However, while it does treat knowledge as relative - relative to the nature of our bodies,
brains, and interactions with our environment - it is not a form of extreme relativism,
because it has an account of how real, stable knowledge, both in science and the
everyday world, is possible. 96

Det är just Lakoff och Johnsons sätt att komma fram till stabil och hållbar kunskap som
kommer att ligga som grund för denna avhandlings fortsatta framskridande.
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Det är inte enbart Lakoff och Johnson som framfört denna typ av kritik till de
vetenskapsmän som grävt ner sig i vallgravar eller byggt egna städer på de olika öarna av
extrem materialis eller överbetoning av människans förmåga att skapa sin egen verklighet
eller oproportionerlig fokus på betydelsen av självreflektion.
Även inom naturvetenskapen har det gång efter annan kunnat påvisas experiment där det
framgår att verkligheten inte är konstant och mätbar på det sätt vetenskapen låtit oss tro.
Kärnfysiker som John Wheeler som var verksam tillsammans med Einstein och Bohr, har
påvisat att man vid utforskandet av partiklar funnit att experimentet påverkas av
medvetandet hos dem som är närvarande när experimentet utförs. Det har fått Wheeler att
mynta uttrycket the antrophic universe97 vilket syftar på att det är felaktigt att tala om
oberoende observatörer i vetenskaplig forskning eftersom vi alla deltar i att forma
universum.
Inom populärvetenskapen har Dr. Masaru Emoto blivit känd för sina fotografier av
vattenmolekyler.98 Emoto började sina utforskningar genom att fotografera vattenmolekyler
från olika områden på jorden och fascinerades av hur de formats av sin omgivning. Så
småningom övergick han till vattenmolekyler som blivit påverkade under en timmes tid av
olika slags musik, frusits ner och sedan fotograferats. Bilderna visar fantastiska konstverk
men även hur disharmoni eller föroreningar påverkar molekylernas strukturer. Slutligen har
han också fotograferat vatten där det stått skrivet ord eller meningar som "Tack", "Kärlek
och uppskattning" samt "Du gör mig sjuk, jag kommer att döda dig.". Emotos slutsats är att
vi som människor påverkar vår omgivning mer än vi tror och eftersom människokroppen
består till 70% av vatten, påverkar våra tankar möjligen också hur vår fysiologiska kropp
mår.99 Det bör tilläggas att Emotos forskning inte kunnat fastställas genom att
reproduceras i andra laboratorier i och med Emotos ovilja att ge en komplett beskrivning
av sina forskningsrön. Jag vill härmed inte föra fram några direkta bevis för hur tankar eller
känslor påverkar vår fysiska omgivning utan enbart illustrera att försök till att påvisa dessa
möjliga effekter finns.
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Lakoff och Johnson presenterar också de, i sin förkroppsligade realism en bred syn på vad
människan är och hur hon fungerar i världen. Jag kommer inte att vidare gå in på alla
detaljer kring Lakoff och Johnsons revolutionerande tankar och argument för sina
uttalanden. Detta får den som är intresserad själv utforska i deras verk. Istället vill jag
sammanfatta denna korta genomgång av grunderna av Lakoff och Johnsons tänkande
med att lyfta fram deras beskrivning av vårt mänskliga sinne och människans förmåga att
ta till sig kunskap:
People are not just brains, not just neural circuits. (which Lakoff and Johnsson calls
neural embodiment) Neither are they mere bundles of qualitative experiences and
patterns of bodily interaction. (about the feel of experience, which he calls the
phenomenological level) Nor are they just structures and operations of the (higher level
patterns of) cognitive unconscious. All three are present- and much more that we are
not discussing here. Explanations at all three levels are necessary (though certainly not
sufficient) for an adequate account of the human mind.100

Den människosyn som här presenteras av Lakoff och Johnson, visar alltså på en hållbar
och fungerande lösning på modernitetens antropologiska dilemma. Trots att människors
olika kulturella, historiska och sociala kontext påverkar och inverkar på hur människor
lever och verkar och hur vi finner mening och lever våra liv, finns det ändå djupast sett
någonting som binder oss människor samman, nämligen kroppen.
Lakoff och Johnson framför att de saker som enar människan; hennes kropp och hur
hennes sinne formas, är tillräckligt lika och enhetliga för att det skall gå att bygga en hel
epistemologi och till och med morallära utgående från dessa. Moralläran utvecklar Lakoff
och Johnson i den senare delen av kroppens filosofi. Det är speciellt Lakoff som utnyttjar
de högre metaforer som han och Johnson utforskat i kroppens filosofi i sina senare verk:
The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st-Century Politics with an 18th-Century
Brain (2008) och Whose Freedom? The Battle over America’s Most Important Idea (2006).
Med dessa böcker deltar Lakoff i en aktiv politisk debatt och gör starka uttalanden med
moraliska och etiska inslag. Dessa böcker och den påföljande debatten är inget som står
som grund för denna avhandling. Några ord bör ändå sägas om den kritik som framförts
mot Lakoff och Johnsson.
Arne Rasmusson lyfter i sin artikel, Science as Salvation: George Lakoff and Steven
Pinker as secular political theologians (2012), fram hård kritik gentemot Lakoffs
utgångspunkter. Rasmusson skriver att mycket tyder på att under modernismen omskrevs
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västvärldens historia. Vetenskapen istället för Jesus, blev människornas räddning och
frälsare. Rasmusson förklarar:
According to this salvation history, "the Enlightenment" marks the watershed, the
salvific "event" that has effectively replaced religion and tradition with science.101

Precis som Willard, beskriver Rasmusson att när människornas framgång och välmående
inte längre uppfattades som något som går att finna i kyrkan utan hos vetenskapen,
ändrades inställningen markant till religion och kyrka. Bland annat skedde det en tydlig
uppdelning av kyrka och stat och religiositeten började uppfattas som var och ens
privatsak. Kyrkan skars samtidigt av från den sfären av verkligheten där skolor,
undervisning och vetenskaplig forskning skedde.102 Rasmusson påvisar ytterligare att
ännu idag, också efter den postmoderna jordbävningen, tycks universiteten och
vetenskapen (där teologin oftast inte är innefattad) fortfarande bära en viss rätt till att
besitta den kunskap som kommer att rädda mänskligheten och världen. Under början av
1990-talet skrev Robert Nelson att nationalstatens "teologer" är ekonomer och social and
natural scientists.103 medan Rasmusson lyfter fram att:
In recent years, many neuroscientists, cognitive scientists, and evolutionary
psychologists have taken up the mantle.104

Rasmusson hävdar att Lakoff och evolutionspsykologen Steven Pinker bygger
sanningsgraden av sina studier just på denna överbetoning på att neuropsykologi, kognitiv
vetenskap, psykologi och lingvistik skulle vara “rena” vetenskaper som underbygger och
lägger "grundbevis" för det som sedan Pinker eller Lakoff vill argumentera för inom
antingen den för handen varande sociologiska eller den politiska diskursen.105 Rasmusson
menar att:
They inform us, directly or indirectly, about what human nature is like, how human
society functions, how we should live and how we can organize society (what is and is
not possible)106

på ett sätt som gör gällande att man inom naturvetenskapen, neuropsykologin eller
evolutionsteorin funnit konkreta sanningar på frågorna om vad det goda livet är, vilken
den "stora berättelsen" vi alla tillhör är och vilken sorts kunskap vi kan lita på.
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Vidare skriver Rasmusson att denna offentliga filosofi eller sekulära politiska teologi starkt
tilltalar och påverkar den allmänna diskursen och de större massorna, eftersom den
okritiskt anammar de rådande "självklara", kulturella, moraliska och ontologiska
grundtankarna i vårt samhälle.107 Rasmusson menar att Lakoff, Pinker och andra som
bygger sin tilltro på naturvetenskapens paradigm gör samma misstag som teologin gjorde
under den tid när teologins livssyn var rådande.108 Rasmusson hävdar att
naturvetenskapen har förblindats av sin världshegemoni. Han skriver vidare att i frånvaron
av filosofins och teologins frågor samt den bristande förmågan till självkritik och
självmedvetenhet vilken vi finner hos naturvetenskaperna uppstår en konstalation där:
Secularism hasn’t had to explain itself for several generations and has become as
muddled as religion was when it was simply dominant.109

Nu är det evolutionsteoretikerna och hjärnforskarna som med ilsken ton, mycket polemik
och förvrängda argument kallar en den andra, en den ena för "oäkta".110
Jag håller helt med Rasmusson i att det vore vanskligt att försätta naturvetenskapen i en
position där den bär den ultimata sanningen eller där neuropsykologer, kärnfysiker eller
ekonomer upphöjs till frälsare av mänskligheten. Däremot håller jag inte med Rasmusson i
att det är enbart i det ljuset Lakoff bör förstås. Precis som Rasmusson påvisar har Lakoff
skrivit många samhällskritiska ställningstaganden och aktivt medverkat på den politiska
arenan i USA genom sina böcker och artiklar.111 Dessa skrifter är jag inte speciellt insatt i
och därmed litar jag på Rasmussen angående deras innehåll, men i sin bok Philosophy in
the Flesh argumenterar Lakoff tillsammans med Johnson just emot att naturvetenskapens
synsätt skulle vara den ultimata sanningen. Vad det två forskarna förespråkar är kroppens
centralitet i vår förståelse av verkligheten. I förlängningen medför detta att olika
vetenskapliga metoder, forskningssätt och traditioner kan bidra på olika sätt till vår
förståelse av verkligheten.
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Min uppfattning är, efter en första genomläsning av kroppens filosofi, att Lakoff och
Johnson inte lyfter upp den kognitiva empirismen till en ny världshegemoni. Det som
eventuellt återfinns "mellan raderna" återstår att se. Vad Lakoff tydligt gör är att han
ifrågasätter de antaganden om begreppen verklighet, sanning och kunskap som varit
rådande genom både modernismen och postmodernismen. Lakoff för även fram ett
alternativ som kan låta som utopism för den som inte funnit en väg ut ur
postmodernismens dilemma.
Rasmusson tillägger att han inte vill hävda att Lakoff och Johnsson har helt fel i sin deoch rekonstruktion av filosofin, utan att 1) den kognitiva vetenskap som de grundar sina
argument på, inte själv har uppnått en konsensus om sin inställning till metaforernas plats i
människans kunskapsbygge. Samt att 2) de sätt på vilket Lakoff och Johnson överför sin
användning av metaforer, från att ha varit deskriptiva för hur människan fungerar till att bli
ställningstaganden för hur den mänskliga interaktionen borde vara, inte är en hållbar
konstruktion.112 Jag håller helt med Rasmusson i att framförandet av ett helt politiskt
system och en komplett morallära utgående från Lakoff och Johnssons metaforer och
begrepp är något som skulle kräva mycket mera grundläggande forskning och kritisk
granskning innan den kan godtas som en vetenskaplig slutsats. Jag håller även med om
Rasmussons uttalande att Lakoff avfärdar många potentiella kritiska kommentarer med en
viss arrogans, vilken han helt enkelt grundar på att den andra parten antigen är bunden av
omedvetna processer eller inte har insett den kognitiva vetenskapens oomkullrunklinga
slutsatser.
Ur den kritik som framförts mot Lakoff och Johnssons förkroppsligade realism finns det
dock ingenting som motsäger deras, för denna avhandling, centrala punkter. Det vill säga
att vårt sinne och vår kognitiva förmåga djupast sätt är förkroppsligad och att våra
tankeprocesser till stora delar är omedvetna. Även beskrivningen av att vår kunskap är
interaktiv och till sin natur varken fullständigt objektiv eller helt subjektiv, är slutsatser som
Lakoff och Johnsson presenterar utan att Rasmussons kritiska röst höjs. Snarare visar de
exempel jag tidigare lyft fram från studierna av vattenmolekyler och människan som aktiv
medskapare och påverkare av sin omgivning på att våra kroppar är delaktiga i förståelsen
av verkligheten på sätt vetenskapen ännu är enbart i startgroparna av att förstå.
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Ragnar Holte lyfter i Människa, livstolkning, gudstro - Teorier och metoder inom tros- och
livsåskådningsvetenskapen (1984) fram en mycket illustrativ bild av hur naturvetenskapen
och den empiriska forskningen fungerar i relation till människans förmåga att få kunskap
om verkligheten. Holte använder sig av Kristianssons bild av ett äppelträd. När fysikern
beskriver äppelträdet är hans språk matematik och han använder sig av fysikens exakta
lagar, teorier och modeller för att förklara äpplenas relation till marken och grenarna. När
däremot en lantmätare beskriver äppelträdet använder han kartritarens språk och
äppelträdet hamnar i en annorlunda kontext. Med lantmätarens språk framträder trädet i
en omgivning och får en position i landskapet som gör att förståelsen av äppelträdet
vidgats betydligt även om exaktheten i det språket är mindre än i matematiken.113
Lonergan använder sig av samma slags illustration när han talar om hur vi uppfattar ett
bord. Vad jag ser framför mig som en brun, stadig massa av tungt material, kommer en
kärnfysiker att beskriva genom att rita upp ett schema på molekyler, elektroner och
neuroner som rör sig i snabb hastighet.
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Om jag lånar Lonergans bild av en fysikers

språk in i Kristianssons exempel om äppelträdet berikas den sistnämndas beskrivning
ytterligare. Fysikerns språk skulle ge bilden av att äppelträdet till stora delar består av
"tomrum" eller partiklar och vågor. Om jag dessutom tillför en biolog till denna tankeskedja,
så skulle han/hon kanske beskriva att det vi har framför oss är celler med sina olika
processer av förbränning och lagring av energi, vilket skulle måla upp små kärnreaktorer i
bladen mitt framför ögonen på mig.
På samma sätt skulle jag hävda att historikern, sociologen och psykologen har sina skikt
av insikt och språk som tillför vår förståelse av äppelträdet ännu mera djup och flera
dimensioner. Att påstå att något av dessa skikt av kunskap är mindre vetenskapligt eller
mera sant, att det ena skiktet skulle har företräde före det andra, är fullkomligt ologiskt och
går emot det vi kallar för common sense knowledge115. Jag kommer att återkomma till
detta i delkapitlet om kunskap.
I Holtes exempel går Kristiansson vidare till hur poesi eller mytologi skulle beskriva
äppelträdet. I den poetiska eller mytologiska beskrivningen hamnar äppelträdet in i en
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berättelse eller helhet. På mytens och poesins språk kan det symboliska värdet av
äppelträdet framträda. Detta syns till exempel i när äppelträdet ingår i berättelsen om
syndafallet och beskriver människans plats i skapelsen. På detta sätt kan det poetiska
modellspråket enligt Kristiansson få en större verklighetsanknytning än vad ett
vetenskapligt modellspråk kunde förmedla. Detta kräver givetvis att modellerna som
beskriver verkligheten inte motsäger sig varandra. Holte sammanfattar:
Det förefaller betydligt rimligare att uppfatta saken så att vetenskapliga modeller från
många olika vetenskapsgrenar behöver komplettera varandra för att vår bild av
verkligheten skall bli så mångsidig och rättvisande som möjligt.116

För att återgå till den förkroppsligade realismen som Lakoff och Johnsson förespråkar, så
är det på samma sätt jag förstår deras referenser till empirisk forskning. Det är inte så att
kognitiv vetenskap på nått sätt skulle ha företräde framom andra vetenskapliga språk i att
beskriva verkligheten, utan de olika språken behövs för att komplettera varandra. Däremot
kan inte heller något annat språk, såsom fenomenologi eller socialkonstruktivism, ta en
position där de säger sig kunna komma med den slutgiltiga beskrivningen av verkligheten.
Det Lakoff och Johnsson vill lyfta fram är att ifall en forskare har empiriska bevis som leder
förståelsen av verkligheten i en viss riktning och en filosofisk tradition som säger raka
motsatsen, så är det inte sannolikt att båda är en korrekt beskrivning av verkligheten.
Enbart i detta fall har kognitiva vetenskapen företräde, enligt Lakoff och Johnsson.
Så som jag förstår Lakoff och Johnsson är de alltså villiga att i likhet med Holtes exempel,
ta in många olika språk för att förstå verkligheten och öka människans kunskap om sin
omgivning och världen hon lever i. Holte anser dock att mytens, poesins och teologin
språk hör till samma paradigm och företräder en icke-vetenskaplig syn på kunskap om
verkligheten. Rasmusson lyfter också fram att det ur evolutionsbiologer, så som Pinkers,
världssyn framkommer tydligt att vi måste hålla en strikt gräns mellan det vetenskapliga
och icke-vetenskapliga synsätten i vårt samhälle. Eftersom religionen är ett fenomen som
ständigt överträder denna gräns är den "farlig" och något som bör uteslutas från det
offentliga rummet.117 Jag håller inte med om en sådan syn på teologins position i relation
till vetenskap eller samhällspolitik och kommer att återkomma till detta längre fram i detta
kapitel.
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Enligt Rasmusson framkommer det även tydligt att Lakoffs syn på religion och kristendom
är den att de tillhör det förgångna och outvecklade stadiet av människans historia.118
Rasmusson hävdar att både Pinker och Lakoff helt är av den åsikten att religion inte
enbart skall hållas borta från de offentliga rummen, utan även förpassas till en privat och
personlig svär av människans liv. Detta fastän Rasmusson också tillägger att Lakoff likes
to see a domesticated good religion as an ally.119
Vad gäller Lakoffs åsikter om religion utgår jag från att Rasmussons argumentering i första
hand bygger på Lakoffs politiska ställningstaganden. Dessa är nämligen mycket färgade
av hans amerikanska politiska kontext, medan, så som jag kommer att visa längre fram i
detta och nästa kapitel, lämnar Lakoff utrymme för både en själ och en sund andlighet i sin
förståelse av människan och hennes förmåga att ha kunskap om verkligheten.
Rasmussons mest grundläggande kritik gentemot Lakoff tycks vara det att denne inte tar
sina egna vetenskapliga metoder på allvar. Rasmusson skriver:
Although both Pinker and especially Lakoff provides an abundance of arguments for
the need for self-reflectivity, they mostly use such arguments as tools for criticizing their
opponents.120

På denna punkt får Rasmusson mitt medhåll och det är med sorg som jag följer den brist
på ödmjukhet som Rasmusson beskriver i debatten mellan Lakoff och hans opponenter.121
Vidare visar Rasmusson på Lakoffs brist på intern logik när han lyfter fram att Lakoff själv
skriver:
Science is a social, cultural, and historic practice, knowledge is always situated, and
what counts as knowledge may depend on matters of power and influence (...)
Moreover, we strongly reject the myths that science provides the ultimate means of
understanding everything and that humanistic knowledge has no standing relative to
anything that calls itself science.122
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Rasmussons poäng är att ifall ovan syn på kunskap och vetenskap är sann, borde Lakoff
vara den förste att granska sin egen historiska kontext, sina förutfattade utgångspunkter
och det vetenskapliga perspektiv han företräder, men tyvärr gör han det inte.123
Rasmusson skriver också att Lakoff poängterar att människan är en varelse som
syntesiserar och skapar ny kunskap ur det som hon bär med sig både i sin egen biologiska
uppsättning och den kultur och tradition som hon omges av. Rasmusson verkar även här
hålla med Lakoff men skriver:
but they write as if it did not, as if their work somehow stands outside history.124

Jag tror att det är just i och med att Rasmusson i mångt och mycket verkar hålla med
Lakoffs grundsyner på kunskap som hans kritik är så hård. Rasmusson hänvisar till och
med till forskning som visar att vetenskapsmän som studerar kunskapens natur,
människans tänkande och beslutsfattande processer, sällan gör dessa individer bättre på
att avgöra beslut eller bättre utrustade till att döma.
Rather, the opposite is true. They keep their biases and inclinations, but have a higher
assessment of their own abilities and lower assessments of other’s abilities. In other
words, self-criticism decreases, with the result that the ability to judge well also
decreases.125

Så som jag senare kommer att påvisa, är just detta en orsak till att teologer kan komma
med ett speciellt viktigt inslag i den vetenskapliga diskursen. Jag kommer att återkomma
till detta i kapitel 5.
Rasmusson, å sin sida, skriver att det är just i en sådan här debatt som teologer behövs.
Han menar att teologin som vetenskapsgren kan bidra med verktyg för en kritisk analys av
ifall vetenskapsmän medvetet eller omedvetet agerar som teologer. Rasmusson förklarar:
At their best, theologians have a self-critical hermeneutical awareness that scientists
often lack and instruments to analyze ontological assumptions, ideas of human nature,
narratives, and frameworks that tend to be invisible for the latter.126

Det är också med denna teologiska och hermeneutiska medvetenhet jag ämnar segla fram
i mitt närmande till begreppen sanning, verkligheten och kunskap. Min slutsat är att det
tydligt framkommit att Lakoff brister i sin förmåga att använda sig av den förkroppsligade
realismens grundprinciper i sitt eget arbete. Jag anser dock inte att det framkommit något
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som skulle avvisa den förkroppsligade realismen som en fungerande vetenskaplig och
epistemologisk grundhållning. Förvisso har jag på denna seglats ingen fungerande förebild
för hur ett vetenskapligt arbete med den förkroppsligade realismen som utgångspunkt
skulle utföras. Vad som gläder mig som skeppare är att jag nu kan se att det finns en
öppning mellan de två stora öarna. Där mitt skepp är positionerat och det sjökort jag
utrustats med möjliggör också tydligare för mig att se grynnorna som skeppen före mig
kört på. Jag vet inte ännu om den öppningen som finns mellan öarna är en säker farled.
Som skeppare har jag dock en vilja att lära mig navigera och jag kan se tre linjetavlor.
Linjetavlorna är fastlagda på de olika öarna framför mitt skepp. Skeppet är inte på väg
iland där linjetavlorna står. Istället indikerar linjetavlorna en riktning och möjligen en farled.
De linjetavlor jag ser framför mig är begreppen sanning, verklighet och kunskap. Frågan är
om dessa kan markera en trygg farled igenom öarna. En följdfråga blir också om jag
kommer att lära mig navigera med hjälp av linjetavlorna.
Trots den kritik som framförts hävdar jag nämligen att Lakoff och Johnsons genom sin
förkroppsligade realism presenterar ett synsätt där en ny slags förståelse av begreppen
sanning, verkligheten och kunskap kan uppstå. Det finns i den förkroppsligade realismen
belägg för att det verkar möjligt för människor att tala om någon sorts gemensam kunskap
och sanning. Det förefaller också möjligt för människan att få kunskap om verkligheten.
Frågan är hur en forskare skulle gå till väga för att följa den förkroppsligade realismens
synsätt. Vilken teknik kommer denna seglats att lära mig?
I nästa stycke kommer jag att titta närmare på vad en förkroppsligade syn på kunskap och
omstrukturering av de filosofiska begreppen som Lakoff och Johnsson efterlyser skulle
innebära för förståelsen av sanning, verkligheten och kunskap. Slutsatserna från detta
kapitel kommer att utgöra grunden för hur resten av denna avhandling formas. Ifall jag lär
mig att navigera med hjälp av linjetavlorna kommer seglatsen att kunna fortsätta in i frågan
om människan kan ha kunskap om Gud. Förhoppningsvis finner vi i slutet av detta kapitel
att linjetavlorna verkligen markerar en farled.

3.1 BEGREPPET SANNING
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För att lära oss det nya sättet att navigera som Lakoff och Johnson presenterat för oss i
det inledande delkapitlet, behöver vi nu se på de linjetavlor som visar vägen. Först ut är
sanning. När vi vill behandla vetenskaplighet och förmågan att ha kunskap om något, är
en viktig aspekt att se om den kunskapen är sann. Traditionellt har man åsyftat att
någonting är sant då det korrelerar med verkligheten. Jag kommer i nästa delkapitel att se
närmare på begreppet verklighet, men vill här nu i korthet först beskriva det som åsyftas
med begreppet sanning.
Som jag nämnt tidigare kännetecknades moderniteten av en tro på absoluta sanningar,
medan postmodernismen helt och hållet velat nedrusta alla försök till definitiva sanningar.
Inom filosofin har man redan tidigt myntat teorin om "sanning som en korrespondens".
Denna teori kräver, enligt Lakoff och Johnson, att det finns en självständig, koncis och
oberoende verklighet, i vilken man kan förankra sanningen. Följderna av detta tankesätt i
den tidigare nämnda, dualistiska världsbilden, blir att man ställer frågan: Vilken syn skall
ha företräde? De fenomenologiska upplevelserna eller vetenskapen?127
Enligt Lakoff och Johnson är det lika problematiskt att ge fenomenologin som vetenskapen
företräde. Om vi tar begreppet färger som vårt exempel och lägger fenomenologin som
vårt modus operandi, kommer vi att helt missa all den kunskap vi vetenskapligt har om
färger. Om vi och andra sidan tar den vetenskapliga definitionen som vårt rättesnöre,
kommer vi att våldföra oss på den normala mening orden bär och den betydelse vanliga
människor åsyftar med begreppet "sanning".128 Lakoff och Johnsons slutsats är att "there
is no truth for us without understanding."129 De går vidare i att förklara att den
förkroppsligade realismens syn på sanning givetvis utesluter en absolut, objektiv sanning
utanför oss själva. Istället följer den vardagliga människors användning av begreppet
sanning, dvs. att någonting är sant i relation till vår förståelse av fenomenet.130
Förkroppsligad sanning är ändå inte fullkomligt subjektiv sanning. Själva förkroppsligandet
gör det omöjligt för sanningen att vara rent subjektiv. I och med att allt vi som människor
gör, tänker och upplever sker igenom och finns i våra kroppar och bygger på de för oss
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gemensamma koncepten, har vi också en enorm samling av delade och gemensamma
"sanningar".131 Jag kommer inte i detta skede att gå närmare in på Lakoff och Johnsons
djupgående tal om koncept eller begrepp. För att underlätta förståelsen vill jag istället
kortfattat sammanfatta att det Lakoff och Johnson syftar på när de talar om koncept är
neurala strukturer såsom t.ex. kropp eller känslor, vilka gör det mentalt möjligt för oss att
karakterisera våra kategorier och gör oss kapabla att resonera kring dem.132
För att dessa koncept alls skall fungera, för att de skall möjliggöra för oss att handla
obehindrat i vår vardag och i våra liv, måste koncepten vara i en relation till saker och ting
"så-som-dom-är" eller med andra ord sanningsenliga med verkligheten.133 Även när det
kommer till sociala sanningar som består av en enormt bred förståelse och erfarenhet av
en mängd kulturer, institutioner och personliga relationer inklusive sociala beteendemönster, är de koncepten som ligger som grund för förståelsen förkroppsligade och
därmed något vi kan dela med andra människor.

134

Sanningen är alltså starkt förknippad

med förståelse. Förståelse av verkligheten.
Linjetavlor fungerar just på detta sätt. En linjetavla i sig är inget som kan ge skeppet
trygghet i att undvika grynnorna. Däremot kan två linjetavlor positionerade ovanför
varandra visa var skeppet skall segla för att undvika grynnorna.
Dallas Willard skriver i boken Knowing Christ Today - Why We Can Trust Spiritual
Knowledge (2009) att kunskap alltid innefattar sanning eller en sanningsenlig
representation av någonting.135 Till och med när vi talar om kunskap om Gud eller den
gudomliga verkligheten hävdar Willard att sanningsenlighet är ett viktigt begrepp. Han
kontrasterar sanningen med tro. Det att man tror på någonting behöver helt enkelt inte
vara sammankopplat med sanning, goda metoder eller bevis. We can believe what is false
and often do.136 Willard visar på att det bästa vore om kunskap är det som ytterst ligger
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som grund för tron och inte tvärtom.137 Ett exempel på detta är att varje människa som vet
att de med största sannolikhet inte kommer att vinna i ett lotteri också gör gott i att välja att
inte spela på lotteri. Ändå finns det många som väljer att strunta i den kunskap som de har
och istället tro på att de vinner i lotteriet och därmed spela bort alla sina pengar. Det är
alltså fullt möjligt för oss människor att låta bli att tro på och leva som om något som är
sant, inte vore det, och då går vi miste om att leva i enlighet med sanningen.
Vad tro istället skapar och har för uppgift i våra liv är att den sätter oss i position att agera.
När vi tror på något handlar vi som om det vi tror på är sant.138 Tron har alltså en mycket
viktig position i människors liv. Precis som tro inte per automatik är sammankopplat med
sanning, är den inte heller i motsättning med kunskap, även om vi ofta kan höra människor
tala som om det vore så. Ett exempel på detta är när människor säger att tron kommer
först och sedan kunskapen eller vetskapen. Detta förknippas ofta med tanken att när vi fått
kunskap slutar vi tro, medan en kunskap utan tro, utan vilja att agera eller handla
utgående från kunskapen, blir en tom kunskap eller vad Willard kallar "huvud" kunskap.139
Lonergan skriver följande om korrelationen mellan sanning och kunskap:
Human knowledge will be achieved only if there are human subjects who regard truth
to be such an important value in their lives that they freely choose to strive for it
consistently in an intelligent and rational way. That is a personal choice a human
subject must make freely and responsibly for himself. 140

Lonergan lyfter alltså fram att sanning är något vi måste välja att eftersträva, för att den
skall synas och vara verksam i våra liv. Sanning och kunskap är i Lonergans beskrivning
sammankopplad med vad människan anser vara gott. Jag kommer att återkomma till detta
och speciellt sanningens och kunskapens relation till det goda livet eller ett liv tillsammans
med Gud i ett senare skede.
För att sammanfatta vad vi nu lärt oss om linjetavlan sanning så vill jag lyfta fram fyra
punkter: 1) sanningen framkommer i vår relation till en person, ett fenomen eller en sak; 2)
sanning är sammankopplat med vår förståelse av verkligheten; 3) sanning är grunden för
kunskap; 4) sanning är något vi kan välja att eftersträva.
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Då är det dags att vända sig till nästa linjetavla, nämligen verkligheten.

3.2 BEGREPPET VERKLIGHET
Linjetavlor hjälper oss navigera genom att ge skeppet en riktning. På denna seglats är den
andra linjetavlan begreppet verkligheten. Som jag redan nämnde är sanningsbegreppet
både för Lakoff och Johnson och Willard starkt förknippad med förståelse av verkligheten.
Verkligheten är det som kröner hela inledningen på denna avhandling, där jag citerade
Dallas Willard som skriver "reality is what you run into when you find out you were
wrong."141. Den som vill fördjupa sig i vad allt Willard innefattar i detta uttryck, kan läsa
artikeln eller lyssna till någon av flertalet föreläsningar där han utreder detta.
Lakoff och Johnson förklarar att förkroppsligandet av förnuftet, i likhet med deras
förkroppsligade realism, medför ett nytt slags samband och ett nytt sammanfogande av
sinnet/hjärnan och verkligheten. De skriver:
Realism is fundamentally about our success in functioning in the world. Someone who
is "not realistic" is someone who is ill-adapted, someone who is out of touch and out of
harmony with the world. Realism is about being in touch with the world in ways that
allow us to survive, to flourish, and to achieve our ends.142

Denna syn på verkligheten kan uppfattas som enbart ett pragmatiskt grepp eller tolkas av
någon som ett naivt tankesätt. Utan att desto mera gå in i denna argumentering vill jag kort
sammanfatta Dallas Willards artikel143 om ämnet i några punkter. Kanske det helt enkelt är
så att grunden för tänkande verksamhet är att vilja porträttera verkligheten så som den är?
Kanske livet eller vetenskapsstudier inte behöver vara mera komplicerade till sin natur än
det som även för ett barns tänkande är logiskt? Det var ju trots allt så att filosofi och
vetenskap uppkom för att människan ville förstå hur hon bäst kan fungera för att leva i vår
värld. Willards slutsats är att ingen hittills på goda grunder kunnat uppvisa att verkligheten
skulle kunna förstås på något annat sätt, så varför inte utgå från att någonting är verkligt
då det möjliggör och frigör människan att fungera, vara i kontakt med, frodas och lyckas
med sina åtaganden i världen?144
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Här framkommer också vikten av det tema som N.T Wright lyfte fram i det andra kapitlet
av denna seglats: tilltrons hermeneutik istället för misstänksamhetens. I och med
postmodernismen har vi skolats in i ett ständigt ifrågasättande av allt och alla men jag
skulle hävda att det inte finns någonting som egentligen säger att misstänksamheten leder
oss närmare en förståelse av verkligheten. Betydelsen av självreflektion som en metod för
kritiskt tänkande har redan lyfts fram på flera håll i denna avhandling. Detta vill jag hålla
fast vid. Däremot kan ifrågasättandet leda oss in i en orealistisk relation med verkligheten.
Rasmusson lyfte i första delkapitel fram Lakoffs och Pinkers brist på ödmjukhet. Enligt
Rasmusson visade de båda männen tydligt att de placerat sig själva i en upphöjd position,
utanför verklighetens ramar. Jag skulle hävda att detta beror på ett snedvridet
jämställande av den för sanning viktiga självreflektionen med det som motverkar att finna
sig själv i rätt position med verkligheten, nämligen: misstänksamhetens hermeneutik.
Enligt Willards sätt att se på saken behöver vi, för att kunna handla, lägga vår tilltro till
vissa saker, t.ex. att stolen du just nu sitter på kommer att hålla för din kroppstyngd eller
att du inte behöver öppna fönstret för att få syre till att andas. Som människor utgår vi helt
enkelt ständigt från att vissa antaganden om verkligheten är sanna för att vi i praktiken
upplever att det är så, och detta är en god sak.145 Längre fram i detta kapitel kommer vi att
se hur dessa tankar är starkt sammankopplade med Guds existens. Det ligger inget
egenvärde i misstänksamheten eller ifrågasättandet, däremot kan självreflektionen
medföra en inblick i djupare skikt av verkligheten.
Willards syn på logik och människans förmåga att finna sanning om verkligheten backas
också upp av Bernard Lonergan. I inledningen till detta kapitel nämnde jag redan
exemplet med färger, äppelträdet och bordet, vilka alla gestaltar hur verkligheten består av
olika skikt av kunskap. Ulf Johansson förklarar Lonergans syn så här:
As science and common sense knowledge both originate in the same human
spontaneous drive to understand, they are not to be regarded as conflicting with each
other. On the contrary, Lonergan takes them to be complementary to one another. He
therefor writes: "Rational choice is not between science and common sense; it is a
choice of both, of science to master the universal, and of common sense to deal with
the particular". (Lonergan 1972:224-233; 1992:60-70)146
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Följden av denna syn på verkligheten och sanningens korrespondens med verkligheten
leder till att kunskap får en central roll i vår förmåga att handskas med inte bara våra liv
och naturen runtom oss, utan också med hur vi vetenskapligt utforskar denna verklighet.
Willard skriver:
...only knowledge permits assured access to reality; and reality does not adjust itself to
accommodate our false beliefs, errors, or hesitations in action. 147

I ett annat stycke skriver han: "reality is what you can rely on."148 Verkligheten är alltså
någonting fast, någonting som inte går att förändra utgående från vår vilja. Dock kan det
ibland tyckas som om verkligheten skiftar. Detta sker när vi får mera sanningsenlig
kunskap om verkligheten. Ett annat exempel som Willard använder är att vi inte kan välja
att inte ha en världsbild eller verklighetsuppfattning. Alla människor föds med en sådan
och den formas under livets gång, vare sig vi är medvetna om den eller inte. Det enda vi
kan göra är att förskaffa oss en sådan världsbild att den är i samklang med verkligheten,
inklusive hela sfären av fakta om vad som är genuint gott.149 När vi kommer i en mera
välfungerande relation till hur saker och ting verkligen är, kan det tyckas som om själva
verkligheten förändrats. Dock menar både Lakoff och Johnson och Willard att denna
upplevelse handlar om kunskapens, inte verklighetens natur.
För att sammanfatta vad vi nu lärt oss om linjetavlan verklighet, vill jag lyfta fram fyra
punkter: 1) vi kan inte fastslå verkligheten, men vi kommer i kontakt med den; 2) Ett sätt
att komma i kontakt med verkligheten är när vi märker att vi gjort fel antaganden om den ett annat sätt är när vi ser att vi frodas och fungerar väl i samklang med det som är; 3)
verkligheten är sammankopplat med sanningen om hur saker och ting är; 4) verkligheten
är orubblig och något man kan ty sig till.
Ifall skepparen lyckas styra skeppet så att de två linjetavlorna hamnar in i position med
varandra har det uppstått en riktning. Riktningen verkar visa skeppet in mellan öarna. I
nästa delkapitel får vi se om tavlornas linjer kan hålla skeppet på rätt kurs. Framför allt får
vi se ifall linjetavlorna kan avslöja en farled mellan öarna. Nu kan vi slutligen vända oss till
den tredje och sista linjetavlan: kunskap.
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3.3 BEGREPPET KUNSKAP
Även begreppet kunskap kan fungera som en riktgivande linjetavla för en som vill lära sig
att segla. Då man närmar sig begreppet kunskap finns det många olika skikt att se på. Väl
medveten om att det finns en hel vetenskapsgren dedikerad till förståelsen av kunskap,
ämnar jag inte i detta stycke ge en heltäckande beskrivning om vad kunskap är och hur vi
kan få kunskap. Däremot har jag tänkt göra en kort överblick och sedan djupdyka i det för
denna avhandling viktiga frågan: kan vi människor ha kunskap om verkligheten och kan
detta innefatta kunskap om Gud?
Kunskap har traditionellt indelats i teoretisk och praktisk kunskap. En definition där
"kunskap i" något ofta syftar på den praktiska dimensionen av att bemästra något, medan
"kunskap om" något refererar till konceptuell förståelse av någonting.150 I föregående
kapitel refererade Lonergan till samma tudelning när han talade om common sense
knowledge och science och lyfte fram att dessa två dimensioner mår bäst i att inte
separeras allt för mycket från varandra, utan är till för att ge en kompletterande förståelse
av verkligheten.
Den svenske teologen Ola Sigurdsson lyfter i sitt verk Himmelska kroppar - Inkarnation,
blick, kroppslighet (2006) fram att termen theoria i antikens Grekland inte enbart användes
för förståelsen av fakta och information om någonting och praxis om förmågan eller
färdigheten att få en händelsekedja att återupprepa sig gång efter annan, utan även
termen poesis om förmågan att skapa någonting nytt från etablerade genren och teman.151
Härmed har vi alltså funnit tre olika skikt av begreppet kunskap: teoretisk, praktisk och
poetisk kunskap. Lite längre fram skall vi se hur vi som människor kan skaffa oss kunskap,
men före det skall vi se om det möjligen finns ännu flera dimensioner av kunskap.
Dansaren Jaana Parviainen skriver i sin dissertation att Michael Polanyi, har funnit att vi
människor också "know more than we can tell."152 Enligt Polanyi införskaffar en person
kunskap, inte genom att skapa den, utan genom att upptäcka kunskapen. Han förklarar att
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denna sorts kunskap har förmågan att tillföra en kontakt med verkligheten.153 För att förstå
sambandet mellan kunskap och verklighet har Polanyi myntat begreppet tacit knowledge.
Enligt Parviainen är tacit kunskap icke-konceptualiserad och fungerar på ett internt plan
som vi är rätt oförmögna att kontrollera eller känna i sig sjäv.154 Till skillnad från praktisk
och teoretisk kunskap, vilka båda kan överföras till en annan person genom förklaringar
eller handlingar, är tacit kunskap förknippat med det man brukar kalla för intuition.
Grunden för överförandet av tacit kunskap är att man är i en relation med en annan
person, har regelbunden interaktion med denna och har etablerat tillit till varandra.155

Om vi drar till minnes Lakoff och Johnsons diskussioner i början av detta kapitel156, kan vi
påminna oss om att även dessa i sina studier har kommit fram till att största delen av vår
kunskap är omedveten. Lakoff och Johnson kallar till skillnad från Polanyi förståndets
grundstenar för koncept. Jag misstänker att Polanyi och Lakoff och Johnson i detta
sammanhang inte har samma förståelse eller begreppsram för ordet koncept, så min
slutsats är att det vore felaktigt att påstå att de tre forskarna motsäger varandra. Att utröna
ifall de helt håller med varandra, skulle kräva en grundligare genomgång av materialet,
vilket vi inte har plats för inom ramarna för detta arbete. Istället vill jag bara lyfta fram att
det som Polanyi och Lakoff och Johnson har gemensamt inte bara är en förståelse för det
omedvetna planet i upptäckandet av kunskap, utan även ett stark avstamp i sinnets
förkroppsligade natur och kunskapens relationalitet.
Dessutom poängterar både Parviainen och Polanyi två andra teman som vi redan stött på
tidigare i denna avhandling, det vill säga vikten av tillit i vårt upptäckande av kunskap,
sanning och verkligheten samt behovet av interaktion för att kunskap skall uppstå. Dessa
är aspekter jag kommer att återkomma till i nästa kapitel.
Parviainen fortsätter att beskriva att sättet på vilket vi upptäcker världen runtomkring oss
och etablerar en kontakt med verkligheten först och främst är genom våra sinnen, alltså
kroppen vi är. Smak, lukt, känsel, hörsel och syn tillhör de tacita dimensionerna av
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kunskap.157 Att ha kunskap om någonting innebär på djupet att vara kroppsligt involverad i
den/det. Som vi såg i föregående kapitel innebär det att vara i kontakt med verkligheten att
vi behöver någonting som vi berör världen vi lever i med. Detta någonting är våra kroppar.
Som det redan framkom i kapitel två, har det västerländska vetenskapsparadigmet under
moderniteten och långt in i våra dagar utgått från att kunskap enbart kan uppnås av en
rent objektiv fristående, orörlig observatör, vilken uteslutit alla sina känslor.158 Vad den
empiriskt kognitiva forskningen däremot har kunnat konstatera är att kroppen är central för
upptäckandet av kunskap och förmågan att relatera till verkligheten såsom den är, och att
känslor spelar en viktig funktion i upptäckandet av kunskap och vår förmåga att relatera till
verkligheten såsom den är. Både Lakoff och Johnsons159 och neuropsykologen Antonio
Damasios160 upptäckter visar att både kropp och känslor är själva fundamenten för att vi
människor skall ha kunskap och fungera i enlighet med verkligheten.161 Deras synsätt
styrks av Daniel J. Siegel ledande inom forskning om hjärnan och medvetenhet. Bland
annat hans verk Siegels Mindsight: The New Science of Personal Transformation (2010)
lyfter utöver det som redan nämnts fram att känslorna och hur vi interagerar med dem är
själva grunden för att människan skall blomstra och ha förmågan till det som Sigurdsson
kallade för poesis eller nyskapande typen av kunskap.
En viktig följd av kroppens och känslornas centrala plats i ackumulationen av kunskap är
att vi inte längre kan säga att det finns något sådant som absolut kunskap. Lakoff och
Johnson lyfter fram att:
The embodiment of the mind <...> gives up on being able to know things-in-themselves, but, through embodiment, explains how we can have knowledge that, although
it is not absolute, is nonetheless sufficient to allow us to function and flourish.162

Uttrycket "the embodiment of the mind" är något som även andra kunskapsfilosofer så
som t.ex. Maurice Merleau-Ponty använt sig av. Både Parviainen och Sigurdsson
behandlar Merleau-Ponty’s kroppsfilosofi ingående i sina avhandlingar.163 Orsaken till att
jag inte valt att ge Merleau-Pontys tankar mera plats i denna avhandling är att de
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utmynnar i fenomenologins tankevärld. Enligt Grozs vill Merleau-Ponty klargöra och
avslöja den kroppsliga erfarenhetens värld.164 Kroppslig fenomenologi är betydelsefull
men enligt Lakoff och Johnssons empiriska realism, inte tillräcklig för en full förståelse av
kunskap och verkligheten.
Som jag nämnde tidigare är sättet vi skall gå till väga för att finna tillförlitlig kunskap enligt
Lakoff och Johnsson att förankra våra upptäckter i empiriska studier, men även granska
dem genom grundlig självreflektion. Självreflektion och vikten av medvetenhetsövningar är
också det som hjärnforskare så som den redan nämnda Siegel och Newberg och
Waldman i sin bok How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading
Neuroscientist (2009) har kunnat konstatera vara grunden för all form av upptäckande av
kunskap samt människans förmåga till agerande på högre plan av kognitivt beteende. Hit
hör förmågan att vara öppen för nya intryck, förmågan att observera sin omgivning utan att
svepas med i den, kapaciteten att vara medveten om sig själv som en skild person från sin
omgivning osv.165 Självreflektion är alltså centralt för vårt sökande av kunskap av flertalet
olika orsaker.
Oberoende om vi talar om teoretisk, praktisk, poetisk eller tacit kunskap tycks alltså kropp,
känslor och medvetenhet ligga som grund för hur kunskap emottas, bearbetas, skapas
och formas hos människor. Detta är teman jag kommer att återkomma till mera ingående i
följande kapitel.
Innan vi går vidare i vår undersökning om kunskap, vill jag ännu klargöra Lakoff och
Johnsons poängtering av behovet av och syftet med att utföra vetenskaplig forskning eller
med andra ord söka tillförlitlig kunskap om verkligheten. Som jag redan nämnt, lyfter
Lakoff och Johnson upp forskning som hävdar att en stor del av våra ideér är omedvetna,
vilket gör att vi har förmåga att handla och resonera på sätt som vi inte egentligen
ämnat.166 De visar i sin avhandling att vi människor bär på idéer och koncept om världen
som varken är konsekventa i relation till varandra eller realistiska med beaktande av vad vi
vet att är sant om världen. Ett exempel på ett sådant koncept är vår bild av att det finns ett
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okroppsligt subjekt utanför vårt "själv".167 Lakoff och Johnson menar att all filosofisk
utforskning bör ha som syfte att medvetandegöra oss om dessa metaforer och omedvetna
tankar som styr och påverkar vårt handlande. Så som jag förstår Lakoff och Johnson,
påverkar koncepten och metaforerna alla dimensioner av kunskap från praktisk, teoretisk,
poetisk till tacit i och med att de utgör själva grunden för hur vi tänker.
I ljuset av dessa uttalanden kan man förstå varför Lakoff och Johnson lagt ner hundratals
sidor i sin avhandling på att granska olika koncept och metaforer och deras inverkan på
hur vi uppfattar och beskriver vår värld. Det beklagliga med den mängd omformuleringar
jag redan presenterade i början av detta kapitel är att Rasmusson visar att Lakoff och
Johnson inte personligen tycks tillämpa sin egen metodologi och därför i slutändan
hamnar in i en konstruktion av väldigt osäkra metaforer.168 Detta tror jag beror på att Lakoff
och Johnson inte utarbetat någon egentlig metod för hur förkroppsligad realism skulle
förverkligas. Utarbetandet av en metod för förkroppsligad realism är något jag hoppas att
kunna bidra till att förändra i min kommande avhandling.
Det att Lakoff och Johnsons fokuserar på metaforer och koncept i sitt upplägg av kroppens
filosofi kan få oss att tro att vi kan likställa deras arbete med språkfilosofernas. De hänger
sig också åt hur människan använder och konstruerar koncept och metaforernas. Jag
hävdar dock att det vore fel att förstå Lakoff och Johnsons användning av koncept och
metaforer som ett tecken på att de är rotade i språkfilosofins värld. Istället skriver Lakoff
och Johnson att deras uppgift är följande:
Philosophical theories are our conscious, systematic attempts to develop coherent,
rational views about the world and our place in it. They help us understand our
experience, and they also make it possible for us to reflect critically on our views and to
see where and how they ought to be changed.169

Lakoff och Johnsons poäng med kunskap (och vetenskaplig forskning) är att finna koncept
och metaforer som både korrelerar med verkligheten så som den är och hjälper oss att få
större insikt om verkligheten och hur den fungerar. Deras syfte är inte att enbart gå in i en
språkfilosofisk debatt, utan att ändra koncepten så att de mera sanningsenligt reflekterar
den empiriska verkligheten. Koncept och metaforer är enligt Lakoff och Johnson grunden
för all kunskap. Jag vill igen lyfta fram att även om Rasmusson kunnat påvisa att de
koncept och metaforer som Lakoff och Johnsson omskapat inte korrelerar med
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verkligheten och har förts fram i en blindhet för deras egna maktövergrepp, så är detta inte
något som raserar vikten av att filosofiskt undersöka våra koncept och metaforer. Det att
Lakoff och Johnsson inte upptäckt sina egna ontologiska felsteg understryker enligt mig
betydelsen i att finna en fungerande metodologi som möjliggör upptäckten av våra
omedvetna koncept. Bristen på självreflektion hos Lakoff och Johnson är något som
istället för att rasera tanken på att de omedvetna koncepten styr vår verklighetsuppfattning
och förmåga att agera i världen, borde sporra oss till att ta konceptens plats i förståelsen
av vår verklighetsuppfattning på allvar.
Forskning kring begreppet kunskap har också fört mig till en tredje teolog och filosof,
Bernard Lonergan, som i inledningen till sin bok Insight: a study of human understanding
(1958) lyfter fram vikten av filosofiska teorier. Lonergans infallsvinkel belyser en
fundamental insikt i hur vi människor upptäcker ny kunskap. Precis som Lakoff & Johnson
poängterar Lonergan att det inte räcker enbart med empiriska fakta men inte heller med
enbart självreflektion. Jonsson använder Lonergans exempel när han förklarar hur
människor får insikt i verkligheten:
In the ideal detective story the reader is given all the clues yet fail to spot the criminal.
He may advert to each clue as it arises. He needs no further clues to solve the mystery.
Yet he can remain in the dark for the simple reason that reaching the solution is not the
mere apprehension of any clue, not the mere memory of all, but a quite distinctive
activity of organizing intelligence that places the full set of clues in a unique explanatory
perspective.170

Detta tar oss tillbaka till Sigurdssons uppdelning av kunskap i teori, praxis och poesis. För
att uppnå kunskap om verkligheten sådan som den är, behöver vi alltså röra oss på det
fysiska planet med fakta och empiriska studier, samtidigt som vi rör oss på det teoretiska
planet där självreflektion och abstrakta metaforer får forma våra fakta till tankekartor. Vi
behöver därtill också insiktens poetiska plan, där alla de föregående kan inkorporeras i en
större berättelse eller en nydanande och kreativ sammanslutning. Det är enbart här, när
vart och ett av dessa plan får verka i samförstånd som verkliga insikter och kunskap kan ta
form.
Betydelsen och vikten av metanarrativ för vår kunskap om verkligheten sådan som den är,
lyfts även upp av teologen David Tracey i boken Blessed Rage for Order - The New
Pluralism in Theology (1996). Tracey lyfter speciellt fram behovet av kreativt tänkande för
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att mänskligheten skall lära sig att blomstra och finna fungerande sätt att leva. Enligt
Tracey berör detta inte enbart filosofin:
A variety of disciplines cite sufficient evidence to suggest that a near consensus has
emerged on the human need for more than conceptual analysis for understanding
human existence. More positively, human beings need story, symbol, image, myth, and
fiction to disclose to their imaginations some genuinely new possibilities for existence:
possibilities which conceptual analysis, committed as it is to understanding present
actualities, cannot adequately provide.171

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att kunskap innefattar åtminstone fyra
dimensioner; praktisk, teoretisk, tacit och poetisk kunskap. Alla dessa plan av kunskap är
starkt sammankopplade med kropp och känslor. De de innefattar alla också en
ofrånkomlig aspekt av relationalitet. Kunskap strävar efter en förståelse av verkligheten så
som den är. Trots att kunskap inte kan fastställas i absoluta sanningar som vore
positionerade i en oberoende abstrakt verklighet, kan man i samband med kunskap ändå
tala om begreppet sanning. Sann kunskap är alltså sådan kunskap som på bästa möjliga
sätt leder en person att handskas med, växa och blomstra i verkligheten sådan som den
är.
I och med det sätt på vilket de olika dimensionerna av kunskap är starkt sammanvävda
med varandra, vore det vanskligt och ohållbart att välja ut till exempel teoretisk kunskap
som något man isolerar och behandlar på universitet eller i en akademisk kontext, medan
praktisk kunskap skulle vara den autonoma domänen för yrkesutbildningar eller tacit
kunskap enbart placerad i samband av lärlingsskap. Mitt förslag är att se det så, att när
kunskap granskas i ett logiskt och rationellt paradigm, kan den räknas till den akademiska
diskursen. Detta skulle medföra att vi även i universitetssammanhang kan analysera
kunskapens praktiska följder, dess tacita dimensioner och att vi är öppna att expandera
begreppet kunskap till för oss nu oanade horisonter inom den poetiska dimensionen.
Nu har vi alltså kommit så långt i våra förberedelser inför seglatsen att vi kan konstatera
att det är möjligt att lära sig segla. Skepparen har skissat ett sjökort för det landskap som
legat framför oss. Jag har också lärt mig att läsa sjökortet för att kunna undvika
grundstötning på grynnor och skär. Jag har fått ta emot instruktioner av andra skeppare
både på temat segling och för att lära mig vilka hamnar jag bör undvika om jag hålla
skeppet seglingsdugligt. Nu har vi har lärt oss att identifiera vissa linjetavlor. Linjetavlorna
sanning, verklighet och kunskap har förberett oss på flera sätt för vad segling innebär. De
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begränsningar och insikter som kapitlen hittills för med sig för vår förståelse av vad det
innebär att segla, är grundstudier i navigation. Vi har lärt oss grunderna i att navigera. Vi
har funnit att det är möjligt att ha kunskap om verkligheten och även att tala om sann
kunskap om verkligheten. Linjetavlorna har även avslöjat en riktning för hur skeppet kan
segla vidare. För att finna en riktning behövs enbart två linjetavlor men med hjälp av våra
tre linjetavlor har det öppnat sig en säker farled emellan öarna. Ifall skeppet hålls i riktning
med alla tre linjetavlor kan det vara möjligt att skeppet tar sig in i farleden mellan öarna
och skären och finner en tryggad väg ut till det som skepparen tror är öppnare hav.
Kommer linjetavlorna och farleden att föra oss hela vägen ut på teologins hav, eller hjälper
den här typen av navigationkunskaper oss enbart i en viss sorts vatten?
Under följande del av denna seglats hoppas jag att vi lyckas segla längs den utstakade
farleden och mot en ny horisont. Det är dock först i själva seglandet skepparen lär sig
bemästra seglandet till fullo. Nu behöver skepparen utröna hur långt navigations och
seglingskunskaperna verkligen räcker. Kan det vi lärt oss i de föregående kapitlen om
begreppet sanning, verklighet och kunskap vara grunden även för det akademiska
granskandet av en relation till Gud eller det gudomliga. Skeppet har funnit en farled, men
när skeppet vill ge sig in mellan öarna börjar det blåsa upp till motvind: Hur seglar vi då?
Är våra grunder i navigation tillräckliga för att hjälpa oss även nu, kan man applicera
samma förståelse av begreppet kunskap i talet om kunskap om Gud, kan den "gudomliga
verkligheten" betraktas med samma koncept som det vi kallat verklighet, och slutligen, kan
vi uttrycka oss så att någonting som handlar om Gud eller det gudomliga, är sant?
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4 KUNSKAP OM GUD

I början av denna seglats ställde vi oss frågan ifall det efter 60-talets universitetsrevolution
längre är möjligt att tala om begreppen sanning, verklighet och kunskap i en enad
akademisk diskurs. I föregående kapitel, med bland annat Lakoff och Johnson som
ledsagande skeppare, har jag kunnat konstatera att det med förkroppsligad realism som
vår förståelsehorisont är fullt möjligt att tala om både begreppet sanning, verklighet och
kunskap i en akademisk kontext. Dessutom är det möjligt att tala om begreppen sanning,
verklighet och kunskap i en akademisk kontext utan att för den skull foga sig i varken
postmodernismens extrema former av subjektivitet och relativitet eller modernisternas
självblinda maktmissbruk och övertro på universella och objektiva sanningar. Vårt skepp
har funnit att linjetavlorna markerar en trygg farled igenom det som tidigare såg ut som
omöjligt stora öar.
Frågan som kvarstår är ifall detta nydanande sätt att tala om begreppen sanning,
verklighet och kunskap även går att tillämpa i en teologisk kontext, speciellt ifall man väljer
att använda den traditionella definitionen på teologi och teologins forskningsfält som jag
valt för denna avhandling, det vill säga att teologi är studiet av kunskap om Gud. Om vi
dessutom ser det som teologins uppgift att systematiskt analysera Guds natur, hans syften
och handlande - är detta något som faller innanför ramarna för en akademiskt diskurs för
kunskap, verklighet och sanning?
Vi har lärt oss att det är möjligt att segla vi har bekantat oss i grunderna i navigation och vi
har funnit en farled. Utrustade med tre linjetavlor som visar på en trygg farled ger vi oss nu
iväg på en ny etapp av vår seglats. Frågan är om grunderna i navigation tar oss igenom
farleden. Kan farleden dessutom leda oss fram till vår önskan att segla det stora havet?
Finns det någonting annat vi behöver lära oss om segling förrän vi är redo att ge oss ut på
det stora havet?
Vad vi hittills kunnat konstatera om begreppen sanning, verkligheten och kunskap är
följande: Grunden för människans kunskap är vår kropp. Kroppen möjliggör det att vi kan
vara i relation med oss själva, andra människor, varelser och världen runtomkring oss. All
kunskap uppkommer i en relation och är beroende av vår förståelse. Kunskap och sanning
är något vi kan välja att eftersträva men inget vi fullkomligt kan besitta. Kunskap strävar
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efter en förståelse av verkligheten så som den är. En stor del av vår kunskap är sådan att
vi inte explicit kan förklara den eller handskas med den på ett konkret plan. Vår förståelse
är beroende av koncept och metaforer vilka vi mestadels är omedvetna om. Vi bär alla
med oss en viss förhandsförståelse om vad verkligheten är och hur den fungerar. Vår
förståelse är bunden till dylika antaganden. Sann kunskap är något som frigör människan
att handla, verka, interagera, blomstra, utvecklas, vara i verkligheten sådan som den är,
samt tänka omkring densamma.
En av de återkommande teman som föregående kapitel lyfte fram var att den akademiska
diskursen i sitt sökande efter sanning letar efter modeller, koncept eller metaforer för att
bättre förstå sig på verkligheten så som den är och underlätta för människan att fungera i
världen. Både Lakoff och Johnson, Sigurdsson och neuropsykologerna Damasio, Siegel,
Newberg och Waldman lyfte fram att när människan får kunskap om verkligheten sådan
som den är, medför detta att hon kan växa och/eller blomstra. Eftersom våra källor
använder metaforen att blomstra, indikerar de direkt eller åtminstone indirekt att
människans förståelse av sanning, verkligheten och kunskap starkt sammanlänkas med
vår förståelse av vad en människa är och vad som anses eftersträvansvärt i människans
liv. Hur vi får kunskap om verkligheten är beroende av hur vi uppfattar människan som
varelse. Vad som är syftet med att få kunskap eller sann kunskap om verkligheten är i sin
tur sammanlänkad till vår förståelse av meningen med livet. Härmed har vi funnit två
centrala frågor nämligen vad en människa är och vad det goda livet är och dessa behöver
vi i korthet behöver ta upp före vi kan gå vidare med de större frågorna i detta kapitel.
Det blåser upp till motvind. Hur seglar man ett skepp när det blåser från färdriktningen?
När vinden blåser från det håll dit man är på väg behöver skepparen veta hur man kryssar.
Att kryssa med ett skepp är en spännande teknik, speciellt i en trång farled som denna. Att
kryssa innebär att skeppet behöver ha riktningen inställd på en av öarna man egentligen
vill undvika, för att i rätt stund och med rätt tidsanvändning kunna vända om mot motsatt
strand. När skeppet i sakta mak flyttar sin riktning ifrån den ena stranden till den andra
händer det märkliga att skeppet färdas upp mot vinden. Slutligen kanske också detta
skepp kommer igenom den trånga och långa passagen. Farleden är markerad och
skepparen styr oss mot vindens riktning. Låt kryssandet börja!
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4.1 VAD ÄR MÄNNISKAN?
Både den brittiske teologen N.T. Wright och den amerikanske filosofen Dallas Willard
hävdar att en av de saker som försvunnit från den akademiska kontexten och människors
tal om verkligheten i och med postmodernismens ingång är det autonoma handlande
jaget. Wright skriver:
We have been startled to discover that the autonomous self, so highly prized from
eighteenth to the twentieth centuries within the Western world, not least in some
versions of Christianity, has been deconstructed into a puzzling turmoil of various
forces and drives.172

Vi har tidigare kunnat konstatera att berättelsen om den vite kristne mannen med
fullkomlig kunskap om vad som är rätt och fel och därmed rätt att härska över världen gick
i graven. När denna berättelse avskrevs all sin sanning dog även tanken på att en
människan överhuvudtaget kan ha ett självständigt jag som besitter kunskap om vad som
är rätt och fel och handlar utgående från denna sanning. Dallas Willard beskriver att under
samma tidsperiod som teologins och morallärornas sanningsgrund kom att ifrågasättas
hamnade även psykologin ut för samma behov av att definiera sig själv som "riktig"
vetenskap.173 Psykologin valde två olika vägar att gå. Den första vägen var en
överbetoning på experiment och forskning. Den vägen beskriver Willard enligt följande:
This kind of psychology attempted to study mental structures and processes - human
consciousness and life, in part or in whole - solely in terms of the human body, often
directly equating the mental with some aspects of the human body. 174

Willard menar att denna väg tydligast syns i dagens kontext när den mänskliga varelsen
behandlas som om alla hennes mentala processer på något sätt kan återfinnas i hennes
hjärna. Den andra vägen var att fly till en värld där allting handlar om det o- eller undermedvetna. Med Sigmund Freud som frontfigur uppstår enligt Willard en hel
vetenskapsgren vars syfte är att beskriva det mänskliga livet och dess moraldimensioner
som något utanför människans medvetenhet. Människans liv och frågor om moral bildar
en sfär av processer och strukturer som egentligen ligger utanför människans direkta
förmåga att beakta och handskas med.175 Willard beskriver att i och med att människan
reducerades till att antingen vara en samling fysiologiska reaktioner eller en varelse driven
av infall och lustar vi varken kan välja eller rå för, så försvann kunskapen om en
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människas själ, hennes jag eller någon central aspekt som gör människan till en
självständig, agerande och moraliskt ansvarig individ.176 Willard skriver:
The inner dynamics of a nonpshysical "soul" or person responsibly weaving its own life
together by choosing to follow rationally grounded moral insights or traditional
teachings from the Bible disappeared from possible cognitive view - it was not thought
to be "scientific"...177

Hos Lakoff och Johnson finner vi också att jaget eller ett självständigt helt oberoende
subjekt med friheten och den absoluta kunskapen att göra personliga val har
dekonstruerats. Det finns enligt deras förkroppsligade realism inte längre vetenskapliga
belägg för varken Descartes dualistiska person, Kants radikalt autonoma person eller den
utilitaristiska personen för vilken allt handlar om ekonomisk vinning. Inte heller finns det en
fenomenologisk person för vilken introspektionen är vägen till kunskap, ingen Fregeansk
fullkomligt objektiv person, ingen poststrukturalistisk person för vilken allt är meningslöst,
fullkomligt relativistiskt och där människan formas enbart av sin historia. Inte heller finns
en Chomskyansk person, där kommunikationen har övergått till att handla enbart om
syntax.
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Det enda verkliga jaget för Lakoff och Johnson är det förkroppsligade jaget.

Lakoff och Johnson efterlyser en utforskning av jaget som börjar i den kognitiva
vetenskapen. Lakoff och Johnsons förkroppsligade jag har alltså sin början i det som
Dallas Willard talade om som en reduktion till hjärnan och kroppen men innefattar även det
omedvetna. Lakoff och Johnsons förkroppsligade jag är en tydlig kombination av både den
reduktionistiska människosynen Willard hänvisar till och den människosynen som bottnar i
de omedvetna processernas centralitet.
Vinden blåser i motvind. Skeppet kryssar. Riktningen är inställd från modernitetens fasta
syn på vad människan är, till en helt öppen och bredare förståelse av människan; en
förståelse där hennes jag helt och hållet tycks ha utplånats. Kryssande, med siktet inställt
från den ena strandlinjen till den andra, kanske skeppet kan finna en väg ut genom denna
farled. Vägen fram innefattar ett både och. Huvudsaken är att mitt skepp inte kör på grund
vid någon av de strandlinjer som kantar farleden. Ifall vi dessutom lyckas få skeppet framåt
kommer denna etapp av seglatsen att kunna ge svar på hur en post-postmodern syn på
människan och hennes jag kan se ut.
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Kryssandet är det sättet på vilket skeppet kommer framåt när det är motvind. Kryssning är
den teknik vi genomgående kommer att använda oss av i de följande kapitlena. Så länge
det är motvind behöver skeppet röra sig i kryssmönster för att komma fram i farleden. När
skeppet ger sig ut på följande deletapp är den centrala frågan: Vad innebär det att vara
människa? Med oss som vår viktigaste källa till kognitiv vetenskap är neurospykologi. I
föregående kapitel framkom att både för Lakoff och Johnson och för neuropsykologen
Damasio, Siegel och hjärnforskarna Newberg och Waldman är kropp och känslor centrala
aspekter av vad det innebär att vara människa.
4.1.1 Jaget?
Antonio Damasio visar i sin bok The feeling of what happens - Body and Emotions in the
Making of Consciousness (1999) att utan kroppsliga förnimmelser och emotionella signaler
formas inte det som han kallar för människans core consciousness. Damasio poängterar
att med medvetenhet syftar han inte på det samma som att vara vid liv.
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En människa

kan vara vid liv, vara vaken och både röra på sig och gå omkring i världen, utan att vara
medveten om sig själv, sin position och plats i världen och historien, samt oförmögen att
reflektera över sina egna tankar, handlingar och sin existens.
The essence of core consciousness is the very thought of you – the very feeling of you
– as an individual being involved in the process of knowing of your own existence and
of the existence of others.180

Damasio förklarar också hur kropp och känslor är centrala för alla former av högre
medvetande. Människans förmåga att vara medveten om sin egen kropp och sina egna
känslor formar även hennes medvetenhet om andra människor, varelser, världen och gör
henne kapabel att "improve the art of life "181. Damasios forskning visar genomgående hur
kroppen; de fysiska förnimmelserna, emotioner och känslor; aktiviteten av kemiska och
neurala händelseförlopp och medvetenhet, är grunden för människans förmåga att
minnas, resonera, göra logiska slutledningar, utveckla ett språk, men även att omforma sin
värld.
whatever we do invent, from norms of ethics and law to music and literature to science
and technology, is either directly mandated or inspired by the revelations of existence
that consciousness offers us. 182
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Damasio lyfter även specifikt fram hur känslorna är fundamentet för att människan skall
kunna handla förnuftigt; det vill säga vara i relation med verkligheten så som den är.183
Både Siegel och Damasio har åtskilliga exempel på forskning som visar att en människa
som skurits av från sina känslor är en orealistiskt person, en människa som handlar
ologiskt med sin omgivning.184 Damasio skriver ytterligare att:
well-targeted and well-deployed emotion seems to be a support system without which
the edifice of reason cannot operate properly.185

Utöver detta är kropp och känslor även centrala i att införskaffa och upptäcka kunskap186,
förmågan att resonera omkring och att vara i relation med verkligheten187 . När vi
sammanfogar detta med det Damasio och andra kognitiva psykologer så som Pizarro och
Salovey berättar åt oss om känslornas plats i att motivera eller aktivera människan till
handling188 , framkommer speciellt behovet av att ha välriktade eller välformade och
väldistribuerade känslor. Hur man går till väga för att erhålla dessa kan jag tyvärr inte på
grund av utrymmesbrist gå in på närmare i detta kapitel, men i korthet handlar det om en
process av medvetandegörande av kropp och känslor.189
Sammanfattningsvis har jag funnit hos de neuropsykologer jag bekantat mig med, att
dessa räknar med ett autonomt jag. Kognitiva vetenskapens jag är även ett agerande och
handlande jag, en person för vilken det finns en möjlighet att välja vilken sorts liv jag vill ha
och det finns strukturer för hur människans jag är uppbyggt. Skillnaden från det som
Willard beskrev i introduktionen till detta kapitel är att detta jag är uppbyggt enligt något
andra premisser.
Som det framkom redan i föregående kapitel menar Lakoff och Johnsons att människan är
mera än bara hjärna och neuronsammansättningar. Hennes sinne är mera än bara en
samling kvalitativa erfarenheter och fysiologisk interaktion och även mer än bara
omedvetna kognitiva strukturer och händelseförlopp, men alla dessa nivåer behövs för att
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kunna förstå människans sinne.190 Inom ramarna för den förkroppsligade realismen finns
inte enbart plats för det mänskliga sinnet utan också för en själ.
4.1.2 Kropp och själ?
Enligt Lakoff och Johnson finns det varken ett icke-förkroppsligat sinne eller en ickeförkroppsligad själ. De båda forskarna är dock väl medvetna om att det världen över finns
människor som har väldigt verkliga andliga upplevelser. Lakoff och Johnson skriver så här:
What we have called variously the Subject or the disembodied mind is called in various
religious traditions the Soul or Spirit. In spiritual traditions around the world, the Soul is
conceptualized as the locus of consciousness, subjective experience, moral
judgement, reason, will, and, most important, one’s essence, that which makes a
person who he or she is.191

Detta subjekt eller sinne utan kropp är något som Lakoff och Johnson helt avvisat. Trots
att Lakoff och Johnsson förnekat själens eller jagets existens som ett centrum för
medvetande lokaliserat enligt gängse religiösa eller kulturella uppfattningar utanför
kroppen, vill de inte helt överge begreppet själ. Lakoff och Johnson är även väl medvetna
om att de upplevelser av själ som återfinns världen över beskrivs både som någonting
utanför det kroppsliga och någonting trascendent. Icke-förkroppsligade upplevelser
innefattas inte av Lakoff och Johnsons vetenskapsparadigm. Därmed ställer de sig frågan
vad som kunde vara loci för en sådan andlighet? Lakoff och Johnson står tydligt fast vid att
det som människor naturligt uppfattar som en själ eller psykologiskt centrum, ett jag, är en
omedveten metafor, en "tankevilla" som inte är verklig eftersom det inte finns några som
helst naturvetenskapliga bevis för dess existens. Dessutom har Lakoff och Johnson
kunnat redogöra för hur denna "tankevilla" uppstått. Lakoff understyker:
Whatever you call it Mind or Soul, anything that both thinks and is free-floating is a
myth. It cannot exist.192

I detta skede skulle jag vilja påminna oss om bilden jag presenterade i det tredje kapitlet,
där Holte beskrev att verkligheten består av olika skikt, där varje dimension bär med sig ett
djupare skikt av förståelse. De gemensamma erfarenheterna av människor världen över
tycks vara något som väger starkt i Lakoff och Johnsons vilja att förstå verkligheten. Detta
syns i att det fenomenologiska skiktet av samlad kunskap är något de vill räkna med i sin
studie istället för att lämna utforskningen enbart vid det empiriska skiktet. Istället för att
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stanna vid enbart den reduktionistiska materiella dimensionen för Lakoff och Johnson
tanken vidare och skriver:
One might imagine a spiritual tradition in which such a Soul is fundamentally embodied
- shaped in important ways by the body, located forever as a part of the body, and
dependent for its ongoing existence on the body. The results about the mind discussed
throughout this book in no way rule out the existence of that kind of a Soul, an
embodied Soul.193

Att kräva att själen är förkroppsligad är ingen liten sak. Det följer inte den tradition som
finns världen över av att själen kan återfödas i nya kroppar eller förflytta sig fritt från
kroppen under drömmar eller i trans. Denna bild av själen understöder inte heller synen att
vad en människa borde eftersträva är att uppnå någon sorts rent tillstånd av medvetande
skilt från kroppen.194 Lakoff och Johnson är även av den åsikten att uppfattningen om den
förkroppsligade själen är något som är diametralt motsatt ett av de två sätt på vilket
kristendomen porträtterat själen igenom historien. Lakoff och Johnsons hänvisar till
teologen Marcus Borg som talar om den "monarkiska" modellen av Gud. Enligt denna
modell av Borg uppfattas Gud som någonting som distanserat sig från människorna och
världen. Lakoff och Johnson hänvisar till Borg när de skriver:
The tradition of the distant, monarchial God is centered around the idea that we are
essentially disembodied Souls not of this world, that we are inhabiting our bodies only
during an earthly sojourn, and that our ultimate purpose is to “dwell with God”
elsewhere, in heaven, not on earth.195

Den distanserade guden är en modell som jag tror att skulle uppfattas som "den kristne
guden" av många i vårt sekulariserade land. Lakoff och Johnson skriver att det enligt Borg
även finns en "andlig" modell av Gud. De skriver att detta är det andra sättet som kristna
har porträtterat gud på, en modell där gud är immanent.196
Med hänvisning till N.T. Wright skulle jag säga att bilden av en "distanserad gud" och en
"andlig gud" är allt för förenklade. Dessa två bilder av kristendomens gud bygger på
allmänna missuppfattningar. Både i sin bok Simply Christian (2006) och Surprised by Hope
(2007) förklarar Wright dessa missuppfattningar. Wright vill ge en grov beskrivning av
relationen mellan Gud och världen eller Gud och människorna så att skillnader och likheter
mellan olika religiösa åskådningar klarare framkommer. Enligt Wright blir situationen
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tydligare ifall man istället för två modeller använder sig av tre kategorier. Den första typen
av syn kallas oftast för panteism och utgår från att himmel och jord är mer eller mindre
samma sak. Gud är i oss människor till lika stor del som vi människor är Gud.197 Som jag
förstått Lakoff och Johnsons presentation av Borg, skulle detta sammanfalla med vad han
benämner som den "andliga modellen". Den beskrivningens motsats, den "monarkiska"
modellen är vad Wright skulle benämna som deism. Wright tenderar att hålla med Lakoff
och Johnsons samt Borg i att många kristna egentligen har en deistisk gudsbild och
människosyn. Enligt det sättet att se på saken är himmel och jord långt ifrån varandra.
Gud är distanserad och oinsatt eller ointresserad i vad som händer på jorden. Följden av
denna bild vore att gud bryr sig mycket lite om människor eller den materiella världen vi
lever i.198 Wright är noga med att poängtera att varken den första eller den andra av dessa
modeller sammanfaller egentligen med den bibliska synen på gud. Wright har blivit känd
för sitt finurliga uttalande: "Heaven is important, but it’s not the end of the world"199 med
vilket Wright syftar på att himlen inte är en plats långt borta och högt upp ovan molnen.
Med begreppet himlen syftar Wright på Guds dimension av den skapade världen, en gömd
men mycket verklig dimension av våra liv.200 Han skriver: "Heaven and earth are designed
to overlap and interlock."201 Ett annat begrepp för himlen i detta sammanhang är Guds rike
eller himmelriket.202 Dallas Willard är inne på samma tema när hans säger att himlen är
den dimensionen av verkligheten där Guds vilja råder, medan jorden är den plats där
människan har fått fri vilja att agera. I den utsträckning som vi människor väljer att leva
under inflytande av Guds aktiva vilja är vi medborgare i Guds rike.203 Följden blir således
att genom oss människor blir himlen, enligt den bibliska synen, närvarande på jorden.
Wright skriver:
God intends his wise, creative, loving presence and power to be reflected, ‘imagined’ if
you like, into his world through his human creatures.204

Jag kommer att återkomma till detta längre fram i detta kapitel.
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En annan dimension av hur himlen blir närvarande på jorden återfinns i kristendomens syn
på vem Jesus Kristus var och är. I den nicaeno-konstantinopolitanska trosbekännelsen
står det skrivet att Jesus var sann gud av gud men även att han blev människa.205 Enligt
Dallas Willard är Jesus den "ultimata människan"; den som varje kristen eftersträvar att
formas efter.206 N.T. Wright skriver att:
after his death and resurrection Jesus is still in fact an embodied human - actually, a
more solidly embodied human than we are207

På grund av utrymmesbrist kan jag inte i detta läge gå närmare in på kosmologin bakom
och de fulla implikationerna av detta uttalande. Den här typen uttalande berättar om den
kristna synen på en själ. Vad jag finner att klart framkommer är att en förkroppsligad syn
på människan inte är främmande för den kristna människosynen. Ur detta vaknar frågorna
om vad som då är den kristna människosynen och ifall den har någonting gemensamt med
Lakoff och Johnsons uttalanden om vad människan är eller inte kan vara?
4.1.3 Kropp, psyche och ande
I motsats till Lakoff och Johnsons förståelse lyfter teologen Ola Sigurdsson fram att i den
kristna synen på människan är kropp och själ starkt bundna till varandra.
Eftersom människans själ är inkarnerad – sammanflätad med – hela hennes kropp kan
hennes själ förnimmas genom hela hennes fysiska och fenomenella kropp. En sådan
sammanflätning mellan kropp och medvetande korresponderar även med
sammanflätningen mellan synen och det som syns, hörseln och det som hörs, och så
vidare.208

Denna sammanflätning stöds även av N.T Wright när han i Mind, Spirit, Soul and Body: All
for One and One for All - Reflections on Paul’s Anthropology in his Complex Contexts
(2011) gör en kort sammanfattning på den kristna synen av kropp, sinne, själ och ande.
Jag kommer nu att ta en närmare titt på hur Wright beskriver de olika aspekterna av att
vara människa. Det första Wright utgår från är att när vi vill förstå oss på den kristna
människosynen behöver vi förstå vem Jesus var och är. En central aspekt av detta
framkom redan i föregående delkapitel, nämligen att:
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The story of all four gospels is not the story of how God came in Jesus to rescue souls
for a disembodied, other-worldly heaven. It is the story of how God, in Jesus, became
king on earth as in heaven.209

Wright fortsätter med att säga att precis som Paulus syn på Jesus är att i honom binds
hela kosmos samman, allt som är i himlen och allt på jorden, är Paulus syn att även
människan blir hel i och genom Jesus. Människans mål är enligt Wright att vi blir fullt ut
integrerade till allt det vi var ämnade att vara.

210 Wright

tar upp Paulus i detta

sammanhang därför att det är främst ur Paulus brev som vi idag kan läsa beskrivningar av
och vägledning i den transformation som sker när en människa möter Jesus och den
troendes liv börjar förvandlas.
Den bibliska syn på människan som Paulus presenterar och som blivit vägledande för den
kristna människosynen har enligt Wright främst 1 Thessalonikerbrevet 5:23 som sin grund.
Även de både breven till Korintherna, Efesierbrevet och Kolosserbrevet är centrala i
Paulus utläggningar om människan.211 I första Thessalonikerbrevet hittar vi ett uttalande
av Paulus utifrån vilket en mångårig debatt om den bibliska människosynen växt fram.
Paulus avslutar nämligen sitt brev med att säga:
Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp
bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus
kommer.212

Paulus tycks alltså tala om människan som bestående av kropp, själ och ande. Den
grekiska ursprungstexten använder sig av ordet soma för kropp.213 Av Sigurdsson kan vi
lära oss att soma, till skillnad från sarx är den "levande kroppen". Sarx är den delen av
människan som kommer att dö bort, medan soma är människans förkroppsligade varelse,
den som kommer att vara. Sigurdsson skriver:
Kroppen är således för Paulus inget som kan skiljas från människans egentliga jag,
utan är en aspekt av människans hela personlighet i de relationer hon står i.214

Wright lyfter dessutom fram att i den bibliska synen är det just kroppen som i den nya
skapelsen kommer att förhärligas.215 Skillnaden är enligt Wright markant jämfört med till
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exempel den gnostiska synen, som var rådande under Paulus tid och lever kvar ännu
idag. Där är kroppen en del av det materiella, det som människans "sanna jag" eftersträvar
att skiljas ifrån. Kroppen, i den kristna människosynen, har ett alldeles speciellt värde och
en värdighet som är bortom det som Paulus samtid höll centralt.216
Wright går vidare med att påpeka att i översättningar av det paulinska uttrycket själ så är
det det grekiska ordet psyche som åsyftas. Oftast översätts psyche (till engelskans soul) i
svenskan till själ men detta kan enligt Wright leda till ett missförstånd. Missförståndet
ligger i att när psyche översätts till själ målas det lätt upp en bild där vi börjar utgå från att
själen är någonting immateriellt, åtskilt från kroppen.217 För att vi lättare skall förstå Paulus
användning av psyche lyfter Wright fram GT’s hänvisningar till hebreiskans ord nephesh,
vilket står för en levande varelse som andas. Wright tar avstamp i 1 Mos.2:7:
God breathed into human nostrils his own breath, the breath of life, nishmath hayyim,
and the human became a living creature, nephesh hayyah.218

Wright grundar även sina argument i flera andra nytestamentliga texter och slutsatsen blir
att det vore bättre om vi förstod psyche i betydelsen av en levande person, istället för fritt
flytande själ. Wright poängterar även att levande varelse är ett bättre sätt att förstå psyche
eftersom det finns några som helst referenser i Bibeln till att psyche skulle vara något som
existerade före kroppen. Wright skriver:
there is no sense, anywhere in the NT, of people who are now humans having had a
life prior to their conception and birth. There is no pre-existent soul.219

Det enda undantaget från att ingen skulle ha existerat före sin tillblivelse och födelse är
Jesus, men även i det fallet skriver Wright att det aldrig talas om att Jesus skulle ha funnits
till som en själ. Vidare skriver Wright:
...there is never a hint of the psyche being immortal in and of itself.220

När Paulus till exempel i 1 Tim. 6:16 talar om människors odödlighet, så är det inte
uttryckligen en odödlig själ han hänvisar till utan en hel dödlig varelse som får evigt liv.
Wright finner inte heller i sin artikel belägg för att själen enligt den bibliska synen skulle
vara den del av människan, som i det mellanstadium efter döden men före Jesu slutliga
återkomst, förknippas med vårt jag. Han tillägger även att:
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Had the earliest Christians wanted to teach that the ‘soul’ is the part of us which
survives death and carries our real selves until the day of resurrection, they could have
said so. But, with that solitary exception in Revelation, they never do. (Rev. 6:9) 221

Även när Wright flyttar fokus bort från Paulus till Jesu egen undervisning, finner han
samma enhet. Psyche är ingenting som är skilt från soma. Istället är de förenade,
sammanflätade som i Mat. 6:25 eller Luk. 12:22-, där Jesus i bergspredikan håller psyche
och soma som två sidor av en och samma sak. Wright skriver:
Jesus (...) challenges his hearers not to worry about their psyche, what they shall eat or
drink, or about their soma, what they shall wear. (...) The body is the outward thing that
needs clothing; the psyche is the ongoing life which needs food and drink.222

Som jag förstått Wright är psyche både den levande delen av människan och hennes
person d.v.s. det som vi möjligen närmar oss i användningen av ordet psykologi.
Slutligen, poängterar Wright ännu att:
...there is no reference anywhere in the NT to the psyche as the carrier or special
vessel of what we would now call spirituality or openness to God.223

Däremot, ifall vi är intresserade av fråga om vad i människan som relaterar till Gud, så kan
vi gå vidare till att granska det fjärde ordet vi stöter på i 1 Thes. 5:23, nämligen pneuma
eller ande. Wright förklarar nämligen att pneuma i Paulus syn på människan är en gåva
från Gud. Paulus beskriver det så att psyche är livsanden eller gnistan som tänder och
levandegör människans kropp i detta livet. Pneuma däremot är det som väcker till liv eller
"animerar" uppståndelsekroppen.224 När Gud börjar verka i människors liv kommer våra
kroppar inte enbart att vara själsliga (psychikos) utan även andliga (pneumatikos). Med
detta syftar Paulus enligt Wright på att personen blir fylld av liv och har Guds ande
inneboende i sig. Wright poängterar än en gång att det i Paulus språk finns viktiga nyanser
vi inte skall tappa bort. Bland annat skriver Wright så här:
The fact of fluidity in Paul between the human spirit and the divine spirit ought to alert
us, I think, not to a confusing linguistic accident but to the possibility that Paul may
envisage the human spirit in terms of the human as open to God – but, within his
essentially biblical mindset, as the whole human open to God, not the human with one
‘part’ only available to divine influence or transformation. 225
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Följden av detta uttalande blir att när människan relaterar till Gud är det med hela sin
varelse. Sigurdsson skriver följande om mystikern Johannes av korsets upplevelser att:
Guds rörelse mot människan sker genom att hela hennes väsen berörs, vilket också
kommer att sätta hennes kropp i brand.226

Människan är i en interaktiv relation med Gud som kommer att uppta åtminstone hennes
kropp, hennes själ och hennes ande.
Vikten av dessa små distinktioner framkommer när vi följer Wrights tanke till slut. Han
menar nämligen att många kristna gått i fällan att förknippa enbart anden eller själen med
det eviga livet. Då uppstår en bild av att Jesu vinst över döden är det samma som att
själen blir fri från kroppen. Wright skriver att om vi vill vara trogna Bibelns berättelse så
uppstår det följande:
...a dangerous lie. It is resurrection that is the defeat of death. To think of the body
dying and of something, the soul or whatever, continuing onwards isn’t a victory over
death. It is simply a description, however inadequate, of death itself.227

Det andra alternativet på vad som sker med berättelsen om Jesu liv, död och
uppståndelse, ifall vi håller fast vid att människan består av någon odödlig del som
fortsätter efter livet efter detta, är att människans relation till Gud grumlas. Wright
poängterar att ifall människor hade en odödlig själ eller ande som förblev oberörd av
döden, så skulle Bibelns berättelser och Jesu uttalanden ändras så drastisk att de inte
längre höll samman. Jesu uppmaning om att den som vill få evigt liv behöver ge upp allt
och vara villig att gå in i döden skulle tappa sin betydelse.228 Även människan fullkomliga
beroende av Gud för det goda livet skulle helt upphävas. En odödlig själ eller ande skulle
göra människan till en i sig själv upprätthållen varelse, utan behov av förvandling eller
räddning. Det är i denna dynamik som det tydligast framgår att bibelberättelsernas
inbjudan aldrig främst varit en inbjudan bort från döden, utan in i liv.
Innan vi går närmare in på just vad det är för liv Jesus har att erbjuda vill jag klargöra
några aspekter av Wrights utläggning om Paulus syn på kropp, själ och ande. Även om jag
i detta delkapitel gjort en rätt entydig distinktion mellan soma, psyche och pneuma är det
så att Paulus inte alla gånger är tydlig och konsekvent. Wright poängterar att Paulus ofta
varvar yttryck med varandra, samt använder sig av varierande bildspråk och
mångbottnade ordalydelser. Dessutom skriver Paulus även om vikten av människans
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kardia, vårt hjärta som locus för andens verksamhet samt människan nous eller dianoia,
vårt sinne som är i behov av förnyelse.229 Wright sammanfattar uppdelningen av
människan i olika delområden med att säga:
Paul uses over a dozen terms to refer to what humans are and what they do, and since
he nowhere either provides a neat summary of what he thinks about them or gives us
clues as to whether he would subsume some or most of these under two or three
heads, it is arbitrary and unwarranted to do so on his behalf or claim his authority for
such a schema.”230

Wright menar att det centrala med Paulus utläggningar och den bibliska människosynen är
att det inte går att lyfta fram en aspekt, så som själen eller anden framom en annan
aspekt, så som kroppen. Inte heller sinnet eller den mentala aspekten av människan går
att särskilja ifrån hennes kropp eller hennes känslor. Wright poängterar att
uppspjälkningen av människan på olika sätt återspeglar:
...that rationalism which still persists in much western thought, including some Christian
thought, splitting off absolute from relative, objective from subjective, reason from
emotion, and indeed reason from sense. All of this fits only too closely with other
dichotomies such as sacred and secular and even grace and nature. And all these
split-level worlds, the cosmologies they postulate and the epistemologies they
encourage, are in my view leading us away from a truly biblical perspective. 231

Dessa dikotomier leder oss inte bara bort från ett bibliskt perspektiv på människan och
hennes natur, utan uppspjälkningen är också något som genomgående förkastas av
förespråkare för alla de synsätt jag fört fram i detta delkapitel.
Jag har i detta delkapitel visat att oberoende av om vi utgår från neuropsykologins fokus
på empiriskt verifierbara undersökningar av neuroner, hjärnan, den fysiska kroppen och
känslorna eller om vi rör oss på de omedvetna metaforernas plan eller teologins mera
poetiska plan, återfinns ett tal om själen eller ett centrum för människans person.
Verifiering av själens existens eller fastställandet av empiriska bevis för en förkroppsligad
själ är inte frågor som i nuläget kan få ett slutligt avgörande och bekräftas som absolut
kunskap. Däremot kan en grundlig genomgång av olika infallsvinklar till kunskap så som
den vi påbörjat här belysa att det är med stor sannolikhet vi kan närma oss människan
som en mångdimensionell varelse med ett centrum eller något slag av locus för hennes
person.
I den granskning av synen på människan som jag presenterat genom neuropsykologins
plan, Lakoff och Johnsons omedvetna kognitiva metaforers plan och på det teologiska
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planet fanns en enighet om att människan består av flera olika aspekter. Alla synsätten
lyfte fram att människan är både kropp, känslor, sinne och själ eller jag och att ifall vi vill
förstå oss på människan behöver vi närma oss henne och uppfatta henne som en helhet.
Precis som jag i kapitlet om kunskap konstaterade att vi inte kan spjälka upp theoria,
praxis, tacit och poetisk kunskap ifall vi vill finna en förståelse för vad kunskap är, kan vi
inte heller spjälka människan i kropp, sinne, känslor och själ. Detta vore som att separera
navigering från att segla. Alla aspekter behövs om vi vill segla det stora havet.
Genomgången av människan från ovannämnda synvinklar lyfte dessutom fram det faktum
att en enande aspekt för de olika beskrivningarna av människa tycks vara ett letande efter
en levande människa. Varje infallsvinkel har en beskrivning för hur människan börjar
blomstra och kommer mer till liv. I nästa delkapitel kommer vi att se ifall dynamiken bakom
hur människan formas och fungerar, precis som beskrivningen i detta delkapitel av vad en
människa är, visar sig bära på flera likheter eller inte. Den centrala fråga är huruvida det
finns en enhetlig berättelse för vad det goda livet är.

4.3 BERÄTTELSEN
I föregående delkapitel startade jag med att beskriva vad den kognitiva vetenskapen, i
detta fall representerad av neuropsykologin, funnit i sina studier av vad en människa är.
Efter det övergick jag till att granska begrepp som kropp, själ och ande, vilka Lakoff och
Johnsson skulle benämna som kognitiva metaforer. I genomgången av begreppen kropp,
själ och ande kom jag även i viss mån att tangera den större berättelse eller det poetiska
ramverk som behövs för att vi skall förstå de kognitiva metaforerna människan agerar
utifrån i sitt liv. I detta delkapitel kommer jag att göra en ännu närmare granskning av det
poetiska planet. Det poetiska planet utgör berättelsen för vad som är det goda livet. Denna
berättelse kan utgå från en gudcentrerad eller icke-gudcentrerad verklighetsuppfattning. I
strikt mening, kan vi inte bevisa att varken den gud-centrerade eller icke gud-centrerade
berättelsen är sann. Med belägg från föregående kapitel om begreppen sanning, kunskap
och verkligheten, kan vi dock utforska sanningsgraden av olika berättelser. Vad jag ämnar
göra, med Lonergans ord som grund, är att ge en inblick i hur det poetiskta ramverk som
återfinns i de bibliska berättelserna öppnar upp för en ny förståelse av delarna och deras
samband. Vad jag även letar efter är det poetiska ramverk, där största möjliga antalet
ledtrådar faller på plats och det bildas en enhetlig berättelse. Efter att människan funnit ett
sådant ramverk är det upp till var och en att i sitt liv utforska om valet att leva i den kristna
berättelsen framom en annan berättelse, är det som korrelerar med verkligheten vi är i.
78

För att närma oss frågan om vad som är det goda livet börjar vi på den kognitiva
vetenskapens plan. Som grund för denna utforskning har vi även denna gång
neuropsykologisk forskning.
Redan i kapitel 3 framkom det att all mänsklig förståelse av oss själva, livet och
verkligheten börjar i kategorisering och skapandet av metaforer. Lakoff och Johnson
skriver:
Living systems must categorize. <...>Categorization is thus not a purely intellectual
matter, occurring after the facts of experience. Rather, the formation and use of
categories is the stuff of experience. <...> We cannot, as some meditative traditions
suggest, “get beyond” our categories and have a purely un-categorized and unconceptualized experience. Neural beings cannot do that.232

Kategorier och metaforer är enligt Lakoff och Johnsons det vi människor är "byggda av".
För att få en bättre förståelse om vad detta handlar om utan att gå in på själva processen
av nervstrukturernas utformning vänder jag mig till Damasios beskrivningar av
medvetande och högre former av medvetenhet. Han skriver att själva konstruktionen av
kunskap, om det sedan är kännedom om dig själv eller världen runtomkring, om det är i
bilder eller språk, är beroende av vår förmåga att skapa kartor över det som sker. Dessa
kartor består av ett flöde av information där människans medvetande sammanfogar vad
som händer innanför vår organism, vad som sker utanför vår organism samt vad som sker
med och åt vår organism.233 Själva grundmaterialet för denna kartläggning är fysiska
förnimmelser och emotioner. Sammansättningen av en fysisk förnimmelse med en
emotion är vad som väcker en bild av medvetenhet. När flödet av dessa bilder
sammanfogas bildas kartor. Kartorna i sin tur kan delas upp i "first-order neural maps"
vilka beskriver vårt proto-jag och objektet i vår omgivning. Relationen mellan vårt jag och
objektet är i sin tur något som enbart går att fånga i "second-order neural maps".234 Vad
dessa andra gradens kartor gör är att de formar en berättelse åt människans jag. Varje
gång berättelsen återskapas bildas en starkare struktur mellan neuronerna i hjärnan och
efterhand leder denna process även till det Damasio kallar minnen.235 Centralt för hela
denna process av kartläggning är att skapa en fungerande berättelse. Damasio skriver:
Telling stories, in the sense of registering what happens in the form of brain maps, is
probably a brain obsession and probably begins relatively early both in terms of
evolution and in terms of complexity of the neural structures required to create
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narratives. Telling stories precedes language, since it is, in fact, a condition for
language, and it is based not just in the cerebral cortex but elsewhere in the brain and
in the right hemisphere as well as the left.236

Från Damasios forskning kan vi alltså dra slutsatsen att människan är, ur ett
neuropsykologiskt perspektiv, uppdygd av en myriad av berättelser och hon är en
berättande varelse.
Damasio går vidare till att beskriva att människan även blir till i och genom berättelser.
Neuropsykolgin understöder inte tanken på att en människa har fri vilja att helt och hållet
skapa sitt eget jag. Damasio understryker att det mesta av det som bygger upp vårt
autobiografiska jag består av en minnesbank över vad som hänt oss och lagt sina fysiska
och emotionella spår i vår berättelse.237 Största delen av dessa händelser, hur de lagras i
vårt inre och påverkar vår berättelse, är omedvetna och undermedvetna processer som
människan inte aktivt bearbetar med sin fria vilja.238
I varje given situation handlar vi människor utgående från den samlade bildbank, den
minnesbank eller berättelse som format oss. För att exemplifiera Damasios neurologiska
konstruktionen av vår bildbank och våra minnen och hur den påverkar oss har jag använt
mig av bilden av en gåva.239 Varje här och nu blir till genom att en fysisk förnimmelse
möter en emotionell signal. Medvetenheten om denna stund är även vad som ligger som
grund för minnet av denna stund i vår bildbank. Man kunde likna detta vid att varje minne
är en gåva vilken blivit inpaketerad i omslagspapper av en fysisk förnimmelse och
omsluten av paketsnöret av en emotionell signal. När vi vid något skede av vårt liv
återkommer till det minnet, så öppnas gåvan och människan flödas över med samma
förnimmelse och samma känsla som varit närvarande då när paketet formades.240 För
våra hjärnor spelar det ingen roll ifall de bilder som flödar över oss är en faktiskt situation
vi är mitt inne i, eller ett minne från länge sedan.241 Kroppen reagerar som om den
förnimmelsen och den känslan som kom med gåvan vore sann, det vill säga korrelerar
med det som är verklighet här och nu. Den samlade banken av minnen är det som i mångt
och mycket formar hur människan förhåller sig till varje ny situation. Detta är även
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förklaringen enligt Damasio till att människan (även om hennes berättelse omskapas varje
dag) ändå inte är kapabel att helt och hållet skapa sig själv.
Den sista pusselbiten Damasio ger oss för att förstå berättelsens betydelse i skapandet av
ett gott liv är att människan kan ha minnen om framtiden. Vad detta innebär är att
människans självbild formas inte enbart av det som varit eller upplevelserna av det som är,
utan människan kan också skapa en bildbank om framtiden. Dessa bilder eller minnen har
kraften att forma människan till lika stor grad som minnen från hennes personlig historia.
Damasio förklarar samspelet av minnen som formar människan här:
The changes which occur in the autobiographical self over an individual lifetime are not
due only to the remodeling of the lived past that takes place consciously and
unconsciously, but also to the laying down and remodeling of the anticipated future. I
believe that the key aspect of self evolution concerns the balance of two influences: the
lived past and the anticipated future. Personal maturity means that memories of the
future we anticipate for the time that may lie ahead carry a large weight in the
autobiographical self of each moment. The memories of the scenarios that we conceive
as desires, wishes, goals and obligations exert a pull on the self of each moment. No
doubt they also play a part in the remodeling of the person we conceive ourselves to
be, moment by moment. 242

Jag uppfattar det så att vad man i teologiskt språkbruk brukar benämna den eskatologiska
berättelsen kan likställas med Damasios minnen om framtiden. Följden av detta blir att ifall
vi som människor har en berättelse om vår framtid och hur den berättelsen om framtiden
ser ut, då är denna berättelse en faktisk bidragande faktor till hur människans jag formas.
Jag finner det mycket intressant att man i den kristna traditionen verkar man ha varit
medvetna om framtida minnens, förhoppningarnas och målens betydelse för en
människas formning redan länge. Paulus skriver utförligt om vikten av att människan fäster
sin blick på målet243 , håller sin blick på Jesus244 och fyller sitt sinne med tankar om allt
gott.245
Sammanfattningsvis kan vi från neuropsykologin lära oss att berättelser är fundamentala
för vad det innebär att vara människa. Människan både blir till av och igenom berättelser.
Människan formas av berättelser och hon är med och skapar sitt liv genom valet av vilken
berättelse hon vill placera sig in i. Även människans uppfattning om vad som är det goda
livet är starkt bunden till hennes berättelse.
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4.4 VAD ÄR DET GODA LIVET?
För Damasio verkar berättelsen om det goda livet handla om att finna balans. I ett tidigare
delkapitel lyfte jag bland annat fram att Damasio förespråkar att ett gott liv finns hos den
som har välriktade eller välformade och väldistribuerade känslor. Centralt för Damasios
syn på ett gott liv tycks vara medvetenhet. Mot slutet av sin bok skriver han så här:
Extended consciousness allows human organisms to reach the very peak of their
mental abilities. The ability to <...> consider the mind of the other, <...> to suffer with
pain as opposed to just feel pain and react to it; ability to value life; ability to construct a
sense of good and evil distinct from pleasure and pain; ability to take into account the
interests of the other and the collective; ability to sense beauty as opposed to just
feeling pleasure; ability to sense a discord of feelings and later a discord of abstract
ideas, which is the source of the sense of truth.246

Damasio talar även om människans förmåga att "improve the art of life."247 Denna verkar
vara fast förknippad, precis som ovannämnda egenskaper, med ett kreativt användande
av människans förmåga till högre kognitiva beteenden. Damasio lyfter även fram två
dimensioner av "extended consciousness"248 som han speciellt värdesätter. Det första är
människans förmåga att överstiga de rent överlevnadsbaserade behoven av vad som
gagnar eller ickegagnar mitt eller de mina. Den andra är människans strävan efter sanning
och en längtan efter att överbygga disharmoni i livet med handlingsideal och
gemensamma normer.
Sökandet efter harmoni eller balans tycks vara ett drag som återfinns även hos andra
hjärnforskare. Jill Bolte Taylor skriver i sin My Stroke of Insight: A Brain Scientist's
Personal Journey (2006) att grunden för harmoni eller balans i livet ligger i en balanserad
användning av våra hjärnhalvor. Taylor beskriver sin egen process av att bli bekant med
sina hjärnhalvor som ett mininarrativ för hur människan bearbetar olikheter och disharmoni
i sitt liv. Ifall man såg människans hjärnhalvor som två isolerade enheter kunde man lätt tro
att personen i fråga har en kluven personlighet, speciellt om hon eller han inte lärt sig eller
tränats i att integrera vänster och höger hemisfärer med varandra. I korthet förklarar Taylor
att en människa med en dominant vänster hjärnhalva har extremt rigida tankemönster, där
analytisk kritik är den dominanta funktionen. En människa med en dominant höger
hjärnhalva tar sig istället uttryck som en förmåga att sällan vara i kontakt med de konkreta
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tingen som utgör många människors verklighet, utan vara ute och "sväva med huvudet i
molnen".249 Taylor sammanfattar med att skriva:
Creating a healthy balance between our two characters enables us the ability to remain
cognitively flexible enough (right hemisphere), and yet remain concrete enough to stay
on the path (left hemisphere). Learning to value and utilize all of our cognitive gifts
opens our lives up to the masterpiece of life that we truly are. 250

Ett sätt att öva sig i att finna denna balans och därigenom vara kapabel att möta sin
omvärld med hela sin kapacitet är att träna den delen som är mindre dominant.251 Även
Taylor lyfter fram att det är människans omedvetna processer som gör oss oförmögna att
vara de aktiva agenter i våra handlingsmönster som vi är kapabla till. Hon påpekar dock
att medvetenhet är något människan är kapabel att öva upp. Det finns alltså ett gott liv för
den som är villig att medvetet träna sitt sinne med bland annat meditation och
kroppsmedvetenhetsövningar.252 Flertalet andra forskningar på hjärnan stöder hennes
uttalande genom att påvisa de permanenta fysiologiska förändringarna som meditation
och bön har på människans nervsystem.253 Taylor skriver även:
Prayer, whereby we use our mind to intentionally replace unwanted thought patterns
with a chosen set of thought patterns, is another way to consciously guide one’s mind
away from the incessant squirrel cage of verbal repetition into a more peaceful
place.254

Taylors definition av bön i detta sammanhang är kanske inte densamma som flertalet
teologer syftar på när de talar om bön, men poängen här är att de interna berättelser som
pågår i vårt inre är något vi inte behöver vara "slavar" under. Vi kan istället aktivt delta i att
återberätta på ett sätt som ökar människans förmåga till att agera utifrån en plats av frid.
Motsatsen till att agera utifrån ett mentalt, emotionellt och fysiskt ställe av frid är för Taylor
att agera utifrån omedvetenhet men framför allt ett kaos av olika förnimmelser,
sinnesintryck och t.ex. en stormvind av hormoner som då när vi reagerar på någonting
med ilska och aggression.255
Den tredje neuropsykologen jag influerats av på denna seglats är Siegel. Hans definition
av en blomstrande människa liknar Taylors beskrivning. Siegel skriver att en blomstrande
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människa är någon vars hjärna och sinne är öppet, flexibelt och har bibehållit sin förmåga
att välja hur han/hon vill reagera på olika situationer som uppstår i livet genom övervägda
beslut. En blomstrande människa har enligt Siegel kapaciteten och förmågan att anknyta
till och vara i en interaktiv relation med en annan människa och kan skilja sina egna
känslor från den andra människans emotionella upplevelser.256 Människan har även
förmågan att reglera sina emotionella ageranden istället för att leva ett liv i reaktion.257 I
korthet kan man säga att Siegel lyfter fram kroppens, känslornas och
medvetenhetsövningarnas centrala position för att människan skall kunna uppnå det enligt
honom goda livet: en förmåga att leva fullt ut.258 Utöver detta belyser även Mindsight
boken hur kroppen, känslorna och medvetenhetsövningarna är grunden för alla de
funktioner som Damasio förknippat med "extended consciousness".
Damasio, Siegel och Taylor tycks alla vara överens om att människans blomstrande och
hennes kapacitet att leva ett fullt liv är starkt sammanbundna med människans förmåga till
medvetenhet. Kreativitet och nyskapande samt en upplevelse av harmoni är andra drag
som dessa neuropsykologer verkar eniga om. Bredd, flexibilitet och mångfald i
människans hjärnaktivitet tycks vara sammanbundet med ett rikt liv. I denna kontext är det
intressant att bekanta sig vid var Andrew Newberg och Mark Robert Waldman i sin bok
How God Changes Your Brain: Breakthrough Findings from a Leading Neuroscientist
(2009) kunnat påvisa. Newberg och Waldman lyfter nämligen genomgående fram
forskning som visar att ett av de sätt på vilket människan bäst kan utöka sin mentala
kapacitet är kontemplation över begreppet Gud. Att intensivt fokusera sitt sinne på Gud är
något som får hjärnans aktiviteter att både intensifieras, aktiveras och deaktiveras.259
Newberg och Waldman skriver:
New dendrites are formed, new synnaptic connections are made and the brain
becomes more sensitive to subtle realms of experience. Perceptions alter, beliefs begin
to change... 260

Newberg och Waldman drar härmed slutsatsen att man verkligen kan säga att Gud
förändrar våra hjärnor och formar människan till en mera balanserad och välmående
varelse.
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Jag finner att den här typen av forskning är både intressant och fascinerande men
samtidigt håller jag med N.T. Wright i att den tenderar att ge in för en naturalistisk,
reduktionistisk eller rent fysikalisk verklighetsuppfattning. Wright skriver att det blir
snedvridet att börja leta efter "god-of-the-gaps"261 bland kvantfysikens outforskade
dimensioner eller att söka efter "soul-of-the-gaps"262 gömd någonstans mellan de lagren
av människan som neurovetenskapen ännu inte kunnat förklara. Wright menar att det är
någonting mycket mera mystiskt och mångbottnat att vara människa än vad modernitetens
vetenskapssyn utgått från. Som jag beskrev i föregående delkapitel är inte den bibliska
tanken att guds svär och människans svär skulle vara separerade eller frånskilda. Gud är
enligt den bibliska berättelsen en aktiv och verksam kraft i vår värld. Hans dimension och
människornas dimension är någonting som ständigt tvinnas in i varandra och överlappar
varandra. Wright skriver:
God is always at work in, and addressing, human beings, not only through one faculty
such as the soul or spirit but through every fibre of our beings, not least our bodies.
That is why I am not afraid that one day the neuroscientists might come up with a
complete account of exactly which neurons fire under which circumstances, including
that might indicate the person as responding to God and his love in worship, prayer
and adoration. Why should the creator not relate to his creation in a thousand different
ways? Why should brain, heart and body not all be wonderfully interrelated in so many
ways that we need the rich language of mind, soul and spirit to begin to do justice to it
all?263

I den kristna berättelsen är inte Gud något vi finner i själva atomerna eller neuronerna av
hans skapelse. Gud finns inte att finna varken i deras sammansättning eller funktion. Det
vore att falla in i en panteistisk berättelse liknande den som Wright beskrev i föregående
delkapitel. Likaså vore det att kollapsa in i den deistiska berättelsen ifall man skulle leta
efter gud som enbart den urkraft som lade igång hela skapelsen och människornas liv. I
den kristna berättelsen är Gud den “referensram” som håller allt samman. Hans kraft och
verksamhet är något som genomsyrar alla aspekter av liv med sin närvaro. Samtidigt är
han det som får alla delarna i berättelsen att bli en fungerande helhet eftersom allt han
skapat på något sätt återspeglar hans intentioner och hans person. Gud är helt enkelt
ingenting vi kan ringa in eller ge klara definitioner på, men genom hans verksamhet kan vi
se spår och i hans intentioner kan vi urskilja mönster, både i själva detaljerna av skapelsen
som i helhetsberättelsen.
Eftersom det är Gud som är i centrum för den kristna berättelsen, blir frågan som är
relevant för förståelsen av människan inte vad är människan. Istället blir den relevanta
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frågan att ställa: Vad är människorna skapta till att vara i Guds berättelse och vad är
människorna kallade att göra? 264
För att helt och fullt förstå Wrights sätt att presentera vad vi människor är skapta att vara
och kallade att göra kan vi inte enbart gå tillbaka till Eden eller berättelsen om paradiset.
Paulus sätt att beskriva människan fungerar stämmer överens med det neuropsykologen
Damasio i föregående delkapitel berättade om hur människan formas. Det är inte enbart
det som har varit som formar människan, utan det är framför allt det som kommer att vara.
Damasio betecknade det som formar oss människor som minnen om framtiden medan
Wright benämner det samma som telos.265 Wright skriver:
I want to suggest that the way to discern and articulate a genuinely biblical
anthropology is not to start where we are and try to tease out a soul-of-the-gaps, but to
start at the promised end and work backwards.266

Med Damasios ordbruk är det minnena av Jesus som den uppståndne människan som
formar vad du och jag, i Guds berättelse, är skapade att vara. Ifall vi tar denna syn på
allvar är det alltså inte i första hand i 1 Mos. som vi kan finna svar på vad det innebär att
vara människa, utan i de senare delarna av Bibelns berättelser. Ett sätt att förstå vad
uppståndelsekroppen är och hur den fungerar är att bekanta oss med Jesus, den enda
person som hittills porträtterats att vara i en sådan kropp. Ett annat sätt är enligt Wright att
se på vad som står skrivet i de visioner om framtiden vi finner Bibeln. Han lyfter fram
bilden om enhet i Efesierbrevet där både judar och greker porträtteras som medborgare i
ett och samma nya rike.267 Ett annat ställe är i andra Korinthierbrevet. Där beskrivs den av
anden animerade nya skapelsen och kroppen som jag nämnde redan i föregående
delkapitel. Vidare står det att alla som känner Jesus får del i den nya skapelsen.268
I detta sammanhang kommer jag att göra ett kort inlägg om vad som menas med att
känna Jesus. Dallas Willard skriver i Renovation of the Heart: Putting on the Character of
Christ (2002) att kunskap i den bibliska kontexten alltid syftar på an interactive
relationship269 . Att känna eller ha kunskap om Gud medför alltså att man lever i en
interaktiv relation med honom. Så som det framkommit redan i de neuropsykologiska
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avsnitten är människan relationell varelse. Även i den teologiska kontexten är människan
ytterst en relationell varelse, helt och hållet beroende av den kärlek som flödar från
skaparen till skapelsen. McGrath skriver att "knowing God, is to be changed by God"270.
Kunskap om Gud är alltså något som berör oss, som vi rörs av och som formar oss. I ovan
nämnda exempel är den interaktiva relationen med Jesus som börjar skapa fram den nya
uppståndelsekroppen i människan.
Wright påpekar att det inte är genom analys eller introspektion som vi förstår oss på den
eskatologiska berättelsen. Istället framkommer den eskatologiska genom våra handlingar.
Wright skriver:
...by paying attention to God’s call to humans to worship him and to reflect his glory
and power and love into the world. This is what is meant by humans being made in
God’s image: not that we simply are like God in this or that respect, but that as angled
mirrors we are called to sum up the praises of creation, on the one hand, and to rule as
wise stewards over the world, on the other. This is the vocation known as the ‘royal
priesthood’, kings and priests. 271

Det goda livet för människan innebär enligt den kristna berättelsen att leva i en interaktiv
relation med Gud själv. Följden av den relationen och den sortens liv vore att människan
börjar vara och göra det gud själv skulle vara och göra i sin skapelse. Människan både
reflekterar Gud och handlar som Gud. Den teologiska berättelsen har benämnt detta
skeende med termen theosis men även kallat processen för helgelse..272
Enligt den kristna berättelsen innebär det goda livet att att leva fullt ut. Detta är något
människan blir när hon lever med Gud och av Gud. Den kristna berättelsen säger att Gud
gjort sig känd för människorna genom de spår han lämnat i skapelsen av sin kärlek. Wilfrid
Stinissen skriver i Störst av allt är kärleken, att:
Kärleken är skapelsens dolda vattenmärke som blir synligt för dem som försöker leva i
"verkligheten".273

Gud har också gjort sig känd för människorna genom personen Jesus, hans liv, död och
uppståndelse. Även Jesus är, enligt den kristna berättelsen, ett tecken på Guds kärlek till
människorna. Genom Jesus uppmanar Gud människorna: "Gör som Gud - bli människa"
samtidigt som han säger "jag vill hjälpa er att nå det goda livet".
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N.T. Wright har i sitt största akademiska verk: The Resurrection of the Son of God Christian Origins and the Question of God, Vol. 3 (2003) gjort en genomgående
beskrivning av hur den berättelse vi finner i Bibeln om personen Jesus, hans liv, död och
uppståndelse verkligen representerar en mycket realistisk och den mest troliga förståelse
av de verkliga händelserna kring personen Jesus.274
Dallas Willard argumenterar i sin tur för att ifall Jesus verkligen är den person han ger sig
utger sig för att vara, det vill säga Guds själv, skulle den logiska följden vara att denna
person är någon med tillförlitlig kunskap om allt som är och hur verkligheten fungerar.

275

Dallas Willard gör, för den som är intresserad att bekanta sig vid argumenteringen, en
hållbar utläggning för att ovannämnda scenario skulle vara den mest sannolika och
vetenskapligt mest hållbara förståelsen av verkligheten.276 Att lära känna Jesus innebär då
att komma in i en interaktiv relation som formar både vår bild av vad människan är, vad det
goda livet är och vad verkligheten är.277 Willard förklarar vidare att denna Gud skulle då
vara någon som människan inte kan välja att utesluta från en akademisk eller annan
kontext, eftersom han per definition är aktiv och verksam, överallt och i allting.278 Med den
förståelsen av begreppet verklighet som jag framkommit i kapitel tre och fyra blir den
personen som räknar med Gud som en del av verkligheten den som är mest lämpad att
fungera på ett blomstrande och levande sätt.
Slutsatsen av den berättelse som kristendomen förespråkar är att Gud har blivit kropp och
är en aktiv verksam person. Gud är någon som människan kan vara och är i en interaktiv
relation med. Den relationen genomsyras av kärlek och är en relation som förvandlar hela
människan. Berättelser är ett primärt sätt på vilket människan formas av Gud. Genom vår
kropp, vårt sinne, våra känslor, vår själ och vår ande kan människan få kunskap om Gud.
Han kan göra sig känd för oss, men vi kan aldrig helt och fullt förklara eller bevisa eller
fastslå helheten av vad han är. Detta beror delvis på hans natur, men även kunskapens
och metaforernas natur. Ett sätt som vi kan se och uppleva ifall det är så att Gud har
kunskap om verkligheten, så som den är, är genom att applicera den kunskap Jesus säger
sig kunna ge. Först behöver vi ta reda på vad Jesus säger om vad det goda livet är, vem
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som är en lycklig människa och hur man blir en lycklig och god människa. Sedan prövar vi
oss fram till att se ifall denna kunskap möjliggör att människor frodas, lever i harmoni med
sig själva, varandra och skapelsen och utvecklas till lyckligare och godare människor.
När jag gav mig ut på den här seglatsen var det med en förhoppning om att lära mig att
segla det stora havet. När jag kastade loss hade jag enbart ett skepp, konturerna till en
karta och en dröm. Det fanns inget som kunde försäkra ifall skeppet skulle komma förbi de
första grynnorna eller ifall jag som skeppare skulle lära mig seglandets konst. I föregående
kapitel lärde jag mig att det är möjligt att segla. Jag blev även introducerad till grunderna i
navigation och bekantade mig vid tre linjetavlor: begreppen sanning och verkligheten.
Följande etapp på resan var att se ifall dessa linjetavlor kunde visa mig vägen inte enbart
genom att undvika grynnor, holmar och skär dit skeppare före mig hamnat, utan även ut
mot öppet hav. Jag fann en farled och började att kryssa upp för den i motvind. I detta
kapitel har jag lärt mig både att kryssa i en smal farled och att de tre linjetavlorna nog
fortfarande är riktgivande, men ute på öppet hav är det bättre att följa ljuset av en fyr.
Fyren är den genomstrålande berättelse som lockar skeppet framåt. Fyrens ljus är Guds
kärlek som ständigt söker efter mitt och alla andras skepp och ständigt visar på riktningen
för var den bästa farleden går. I skenet av en fyr är det tryggt att lära sig segla.
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5 KÄRLEKENS EPISTEMOLOGI

I föregående kapitel fick skepparen och skeppet träna sig på att kryssa. När vi kommit upp
en bit i farleden skymtade berättelsens fyr för första gången till. Ju längre ut mot öppnare
hav skeppet kommer, desto viktigare blir fyrens ljus för att leda skeppet. Fyren är själva
berättelsen, kraften som lockar skeppet framåt. Ljuset i fyren på denna resa är Guds
kärlek; en källa som aldrig tröttnar på att kalla skepp till sig. Det finns kanske fyrar som
formats av andra berättelser och som återspeglar ett annat ljus, men i denna berättelse är
det Guds kärlek som visat sig genomsyra varje etapp på vägen. Seglatsen så här långt har
visat att det är möjligt att lära sig segla. Det är till stor nytta att ha riktgivande linjetavlor på
en seglats av detta slag och om skeppet lyckas positionera sig på rätt sätt kan linjetavlorna
visa på en trygg farled. Jag har lärt mig att när skeppet rör sig inomskärs och frågorna för
forskaren rör sig kring begreppet sanning, verkligheten och kunskap, så finns det många
olika dimensioner och skikt av hur man kan förstå och förhålla sig till dessa begrepp i en
akademisk diskurs. I min granskning av olika synsätt visade det sig dock genomgående att
det inte går att segla precis hur som helst och att varje skepp på fjärden alltid bar med sig
en berättelse. Berättelsen är det som ytterst styr skepparen och hans/hennes skepp. Ifall
etapperna för skeppen är kortsiktigt inställda kanske det är ljuset av en linjetavla eller en
liten fyr som styr skeppen framåt, men det finns inte ett enda skepp som kan segla utan
något slag av fyr. Ljuset i fyren är det som skapar själva vinden i seglen.
Eftersom mitt skepp hade som mål att inte bara segla utan nå ut på okänt hav, blev det
under resan allt tydligare att det enda som säkert kan leda skeppet framåt är fyrens klara
ljus. Ju längre ut på öppet hav skeppet färdas, desto viktigare blir Guds genomsyrande
kärlek som lockar, visar, kallar, avslöjar, förför och smeker fram en riktning. Den
pulserande ljuskäglan har kraften att både tränga igenom mörker som mörker och lugnt
sända ut sin signal tills skeppet är villigt att snappa upp dess budskap. Det att skepparen
funnit fyrljuset gör henne på inget sätt fullärd, precis som skeppet på inget sätt ännu nått
sin slutdestination: dansens teologi. Det finns ännu många metoder och tillvägagångssätt
skepparen behöver bemästra för sin seglats. Framför allt krävs det ännu mycket övning
förrän skepparen ens förstått sig på hur man seglar under fyrens ledning. Detta kapitel
kommer att vara en början i att förstå sig på vad det innebär och hur det kunde se ut ifall
skepparen började segla helt ledd av Guds kärlek som sin bärande berättelse.
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I föregående kapitel framgick det hur berättelser är centrala både för människans
medvetande, hennes självbild, hennes formning och hennes förståelse av verkligheten. Vi
människor blir till genom att berätta berättelser och genom valet av vilken berättelse vi vill
vara inneslutna i. Berättelser har till och med kraften att i viss mån forma vår framtid. Inte
hur som helst eller vart som helst, men inom ramen av vad verkligheten är. Verkligheten,
har vi funnit i denna studie, och sin sida är mycket mera mångdimensionell, mångbottnad
och har många flera skikt än vad till exempel naturvetenskapens berättelse gett plats för.
Om vi däremot granskar verkligheten från många olika vetenskapsgrenars perspektiv
börjar vi så småningom komma åt alla de olika skikt av sanning som finns att finna. En del
vetenskapsgrenar rör sig mest på de observerbara och mätbara fakta skiktet och deras
språk är kanske siffror och matematiska symboler. Andra vetenskapsgrenar rör sig mera
på teoribildningarnas skikt och deras språk är kanske bilder och illustrationer. Andra
vetenskapsgrenar rör sig mera på ett kognitiv skikt och deras språk blir det tydliga och
specifika språket. Teologin, som är den vetenskapsgren som jag representerar med denna
avhandling, rör sig på många olika skikt beroende på vad syftet är. Ibland kan språket vara
de observerbara fakta skiktet, ibland ett kognitiv skikt, ibland ett teori skikt, ibland ett tacit
skikt eller till och med ett praktisk skikt. Teologins språk kan även vara sprängfyllt med
symboler eller beskrivande språkliga konstruktioner. Mera frekvent än bland andra
vetenskapsgrenar behöver teologin dock anamma berättelsernas och poesins språk för att
få fram sin beskrivning av verkligheten.
Alla dessa vetenskapsgrenar bär oberoende av fokus eller språk även på en större
berättelse av något slag. Redan i föregående kapitel gav jag några exempel på vad den
kristna berättelsen kan bidra med i vår förståelse av verkligheten. Hur den kristna
berättelsen på ett alldeles speciellt sätt kan binda samman och lyfta fram aspekter av vad
det innebär att vara människa, vad det goda livet är och hur verkligheten ytterst fungerar. I
detta kapitel kommer jag specifikt att lyfta fram hur berättelsen om Guds kärlek, ifall den
tillåts vara en bärande berättelse, skulle omforma synen på vetenskap. Jag kommer att
måla upp för oss en möjlig bild av hur vetenskap skulle kunna utföras, beskrivas och
representeras ifall kärlekens epistemologi var rådande.

5.1 TILLTRONS HERMENEUTIK
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Redan tidigare under denna seglats har begreppet tilltrons hermeneutik (till skillnad från
misstänksamhetens) lyfts fram. Det är N.T. Wright som gjort mig bekant med denna
distinktion och han skriver följande:
What is missing from the postmodern equation is, of course, love. The radical
hermeneutic of suspicion that characterizes postmodernity is essentially nihilistic,
denying the very possibility of creative or healing love.279

Ifall vi i vårt vetenskapliga arbete utgår från misstänksamhetens hermeneutik leder det
bland annat till att vi letar efter problem, och fokuserar på det som är sjukt. Våra ögon
tränas till att se enbart det som är fel, bristfälligt, söndrigt eller där det fattas något. Ett bra
exempel på detta fenomen finner vi bland annat inom psykologin. Efter århundraden av
fokusering på vad som gör att människor insjuknar i olika psykologiska tillstånd och
forskning i hur ett sjukdomstillstånd uppstår har man under de senaste 20-30 åren börjat
forska kring vad som leder till hälsa. Psykologerna har funnit att för att en människa skall
tillfriskna behövs mycket mera än att enbart spola tillbaka sjukdomsprocessen. Faktum är
att det som leder till välmående och friska liv ofta är helt andra slag av processer eller
handlingsmönster.280 Gina O’Connell Higgins lyfter i sin bok Resilient Adults - overcoming
a cruel past (1994) upp bland annat vikten av litteratur, böcker, filmer, bilder och andra
former av konst som har förmågan att skapa en vision av det goda livet och därigenom
medföra hopp in i en människas liv. Hennes forskning visar att även när ett barn utsätts för
de mest grymmaste sorter av ondska, så kan dessa barn växa upp till hela och älskande
individer ifall de under något skede av sina liv bemöts av godhet i ovannämnda former.281
Om vi är intresserade av att finna ett gott liv är det således tilltrons hermeneutik vi gör gott
i att söka vägar med.
Inom misstänksamhetens hermeneutik läggs mycket tid och krafter läggs på att finna hur
andra vetenskapliga avhandlingar har gått vilse. Beröm ges åt den som på tydligast sätt
kan visa att någon annan är ologisk eller missat något väsentligt i sin utforskning. Den
belönas som kan krossa någons tes med en anti-tes. Själva ordets etymologi visar på att
ståndpunkter är emot något. Vissa forskare med en feministisk infallsvinkel på vetenskap
har även lyft fram skillnaderna mellan forskning som eftersträvar att bevisa sin egen rätt,
med nästan vilka medel som helst, framom viljan att tillsammans söka att bygga upp en
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gemensam helhet med fokus på omtanke.282 Om vi är intresserade av att skapa och
upptäcka nya stigar mot en mera hel verklighet är tilltrons hemeneutik vägen som kan leda
oss dit.
Till skillnad från misstänksamhetens hermeneutik lyfter Wright fram Guds kärlek till
människorna. Guds kärlek syns enligt Wright tydligast i Jesu liv och verk:
In the cross and resurrection of Jesus we find the answer: the God who made the world
is revealed in terms of a self-giving love that no hermeneutic of suspicion can ever
touch; in a Self that found itself by giving itself away, in a Story that was never
manipulative, but always healing and recreating; and in a Reality that can truly be
known, a Reality that, being known, reveals a new dimension of knowledge, the
dimension of loving and being loved.283

Guds kärlek är helt och hållet grundläggande för tilltrons hermeneutik. Om verkligheten
inte vore en plats fylld av kärleksrelationer och buren av en kärleksberättelse, så vore det
inte bara dumt eller godtroget, utan fullkomligt orealistiskt, galet och rentav livsfarligt, att
handla i verkligheten med tilltro som sin grundhållning. Det är enbart om Gud är Kärlek
och Gud är skapelsens centrum som en tilltrons hermeneutik blir möjlig.

5.2 KÄRLEKENS GÅVA
För att förstå vilken sorts verklighet den kristna berättelsen säger att vi lever i, kan det vara
till nytta att alldeles kort bekanta oss med själva begreppet kärlek. Vad innebär det
egentligen att vi blir älskade eller att vi älskar någonting eller någon? Dallas Willards
definition på kärlek (agape) är att: "will the good of whatever it is directed upon."284 . Här är
det inte frågan om att enbart vilja den andres goda när det passar mig, utan att vilja det,
även och speciellt vid sådana tillfällen, då det andres goda kanske är någonting som på ett
sätt begränsar eller stöter sig med min vilja. Av denna orsak kallas agape kärleken för
uppoffrande kärlek och den tydligaste personifieringen av denna kärlek är Jesu liv, död
och uppståndelse. Att vi som människor överhuvudtaget är kapabla till denna sorts kärlek
har sin grund i att Gud har och fortsätter att älska oss. När vi mottar en så oerhörd,
osannolik och oemotståndlig gåva, som att vara i relation med själva universums skapare,
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får vi en möjlighet att också vara i kärleksrelationer med andra varelser, människor och
skapelsen. Guds kärlek är sådan att den spränger alla gränser.285
Kärlekens sprängstoff är detta kapitels fokus. Kärlekens sprängstoff har förmågan att ta
fram helt andra aspekter av denna seglats linjetavlor; sanning, verkligheten och kunskap.
Om vi tar dessa begrepp och impregnerar dem med kärlekens gåva, så förvandlas dom till
att innefatta nya höjder, ny bredd och nytt djup. Begreppet sanning har tidigare på vår
seglats definierats som något som framkommer i vår relation till en person, ett fenomen
eller en sak, något vi kan vilja att eftersträva och något som är sammankopplat med vår
förståelse av verkligheten. Lägger vi begreppet sanning jämsides med kärlek, beskriver
Wright att följande händer:
Truth is a dynamic thing; it happens. And it happens when human beings, attentive and
perceptive with every fibre of their multifaceted god-given being, speak words through
which the inarticulate praise of creation comes into speech, and words through which
God’s wise and just desires for the world are not just described but effected. And, in
this speech, reason and emotion, objective and subjective, absolute and relative are all
transcended in the reality which John sometimes calls truth and sometimes calls
love.286

Vad Wright syftar på är att det som gör oss genuint mänskliga, är vår kapacitet till att älska
och bli älskade. Kärleken är inte något som bara skall stanna vid tomma ord eller vackra
tankar, utan vi har också som uppgift att vara kärlekens händer och fötter och röst, i en
värld som kanske inte vill veta av eller känner kärleken. Sanning är ingen princip vi
människor kan föra ut eller slå i huvudet på en annan människa för att visa att vi har rätt
och de har fel. Nej, sanning är någonting vi gör när vi blivit fyllda av kärlek. Sanning är
någonting som händer mitt framför ögonen på ondska, illvilja och orättvisor. Sanning är att
handla i kärlek och medför alltså att man även skipar rättvisa. Sanning är att tala i kärlek
och medför att man är villig att lyfta fram saker som fallit i skymundan eller velats tysta ner.
Det kan sätta oss i en obekväm position gentemot samhällets institutioner, makthavarna
och till och med auktoriteter inom de olika vetenskapsgrenarna, men vi vågar göra detta
för att vi utgår från en tilltrons hermeneutik. Sanning händer inte enbart där rättvisa skipas,
utan även där skönhet får träda fram. Wright skriver om det som sker när kärlekens ljus
genomsyrar konsten:
The beauty of creation, to which art responds and which it tries to express, imitate and
highlight, is not simply beauty that it possesses in itself, but the beauty which it
possesses in view of what is promised to it (...) We are committed to describing the
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world not just as it should be, not just as it is, but as - by God’s grace alone! - one day it
will be. 287

Sanning är någonting som sker på varje område av livet när vi låter oss transformeras och
lär oss att drömma och skapa tillsammans med Gud. Sanning är någonting som gör
människan fri, rättvisa är någonting som helar henne och skönhet är någonting som
väcker henne till liv.288
När vi i början av denna seglats granskade linjetavlan verkligheten fann vi att verkligheten
är någonting orubbligt, något vi med våra kroppar och vårt jag kommer i kontakt med och
något, som när vi är i samklang med den, leder till att vi frodas och fungerar väl. När
begreppet verklighet fylls med Guds kärlek som är helt utan gränser händer det märkliga
Wright beskrev i citatet på sid 89. Verkligheten förvandlas till en dans. Denna förvandling
kräver kanske en mera ingående förklaring för att förstås i sin helhet. Det hela har sin
grund delvis i det som vi redan kunnat konstatera i föregående kapitel, att det är med våra
kroppar vi kommer i kontakt med den här världen, men även med Gud. William A. Dyrness
skriver i sin bok Poetic Theology: God and the Poetics of Everyday Life (2010), följande:
... in truth we know and love God in the same way as we know and love each other - by
means of bodies. Just as we touch, see, and listen to each other through bodily
senses, so we celebrate God’s presence through touch and movement - by dancing
and kneeling.289

Verkligheten är således ett tillstånd in i vilket vi blivit inbjudna att vara en aktiv
samarbetspartner i och genom genom vår fysiska kropp. Det är inte enbart med kroppen
och våra sinnen på ett metaforiskt plan som vi interagerar med Gud, utan det är i specifika
handlingar av lek, rekreation, stunder av njutning, tacksamhet, lovsång och tillbedjan som
människans innersta väsen kommer i kontakt med Gud och hans dimension. Det är Leken,
Dansen, Sången och Tillbedjan som är den yttersta verkligheten där vi och allt, blir till.
Dyrness hänvisar till den latinamerikanska frihetsteologen José Vasconcelos Goizueta,
som beskriver verkligheten fylld av kärlek på följande sätt:
...when we are playing, recreating, or celebrating, we are immersed in, or "fused", with
the action itself, and those other persons with whom we are participating. Thus, we are
involved in and enjoying the living itself. (p. 94) 290
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Harold Best skriver i sin bok Unceasing Worship - Biblical perspective on worship and the
arts (2003) att detta beror på att människan i sin grund är en tillbedjande varelse. 291 I lek,
rekreation och firande får människan ge sig själv helt och fullt. Ett ständiga utgivandet av
sig själv ligger i kärnan av själva verkligheten. Best beskriver att följden blir:
Worship is the continuous outpouring of all that I am, all that I do and all that I can ever
become in light of a chosen or choosing god.292

Den i människan inbyggda dynamiken av tillbedjan har även beskrivits med termer av
dans. I den teologiska traditionen har man beskrivit verklighetens djupaste väsen just
genom dansens terminologi. Du och jag, allt skapat, hela verkligheten har blivit till som
kärleksfrukter av den kärleksdans som treenigheten ständigt är. Brian McLaren beskriver
sin egen upptäckt av "verklighetens natur" i A Generous Orthodoxy (2004):
I learned that the early church leaders described the Trinity using the term perichoresis
(peri—circle, choresis–dance): the Trinity was an eternal dance of Father, Son, and
Spirit sharing mutual love, honor, happiness, joy, and respect. Against this backdrop,
God’s act of creation means that God is inviting more and more beings into the eternal
dance of joy. Sin means that people are stepping out of the dance, corrupting its beauty
and rhythm, crashing and tackling and stomping on feet instead of moving with grace,
rhythm, and reverence. Then, in Jesus, God enters creation to restore the rhythm and
beauty again.293

Verkligheten fylld som den är till bredden av givande kärlek av glädje, av respekt och av
gemenskap skapar en rytm som ständigt inbjuder oss att delta. Verkligheten som en
kärleksdans bjuder upp människan att vara, skapa, leva med och i Gud.
Det är av vikt att snappa upp att dansens grund är att människan ger ut allt vad hon är.
Detta kan ibland, eller kanske rätt ofta, innefattar även vår sorg, vår ilska och vår
frustration. I Psaltaren finner vi till och med böner där sångaren önskar ondska åt sina
fiender294 . Ibland kan vår lovsång vara bara en enda lång klagan och djupa verop. Det är
just här man kan uppleva Jesus som närmast. Det är här hans närhet och kärlek får flöda
in just i den mån vi öppnat upp vårt inre för dansen. Det är även i stunder som denna som
psaltarsångaren sedan kan utbrista:
Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i
glädje.295
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Det är med hela vår varelse (kropp, känslor, sinne, själ och ande) vi har blivit kallade att
älska Gud.296 Vi har blivit inbjudna i dansen med hela vår varelse.
Att bli inbjuden i dansen innebär inte att tappa sig själv eller att uppgå i Gud för att
utplånas. Det vore att åter falla in det panteistiska synsättet jag nämnde i kapitel 4. För att
dansen skall bli till behövs ett subjekt. Stinissen skriver i Störst av allt är Kärleken:
Där det inte finns någon som helst distans kan man inte längre tala om möte, förening.
Utan distans finns endast upplösning, sammansmältning, identitet, enhet istället för
förening av två individer. <...> Jag är jag därför att du finns, mitt emot mig. Det vi som
uppstår i kärleken medför inte att jag och du försvinner, utan tvärtom att jag och du
äntligen fullständigt blir oss själva, jag tack vare dig och du tack vare mig. Men detta
går inte utan distans.297

Valet av just dansen som ett unikt sätt att beskriva kärlekens dynamik kommer från detta
behov av att porträttera närhet och avstånd. Stinissen skriver "att älska en människa är att
"vilja" henne."298 Att vilja en annan människa är starkt bundet till en önskan och ett val att
öppna sig för den andre, att närma sig "den andre."299 Samtidigt som den öppnande
rörelsen och förväntan om det goda och sköna, i den andre, varvas av en rörelse av
anstånd. Kärleksdansen har en dubbel riktning. Den transformation som sker i dansen
likriktar inte människorna, formar oss inte in i samma mått, utan gör var och en mer sig
själv.
En annan orsak till varför just dansen är så beskrivande för en kärleksfylld verklighet är
samverkan av aktivitet med passivitet. Det är Gud som bjuder upp, det är han som leder
och det är han som lagt ner själva bakgrundsmusiken, men det är vi som tar stegen som
skapar korreografin och vi som väljer hur vi vill smycka ut rytmen med rörelsernas melodi.
Gud har lagt ner rytmen i själva skapelsen; i solens gång, månens varv, stjärnornas
förändringar men även genom den uppmaning Jesus gett: följ mig! Den som lägger sin tillit
till Jesus som dansens ledare, skall få evigt liv.300
Slutligen har vi kommit fram till begreppet kunskap. I de föregående kapitlen beskrevs
kunskap som en interaktiv relation där det finns en strävan efter att förstå och känna den
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eller det man är i relation med. Wright skriver att traditionellt har man talat och tänkt kring
kunskap i termer av objekt och subjekt där man strävat efter att uppnå objektivitet genom
att utestänga vår subjektivitet. Postmodernismen har enligt Wright kunnat påvisa att detta
synsätt inte stämmer överens med verkligheten.301 Jesus har istället kallat oss in i en ny
sorts kunskap. Wright skriver:
What we are called to and what we in the resurrection are equipped for, is a knowing in
which we are involved as subjects, but as self-giving, not as self-seeking subjects: in
other words a knowing which is formed of love.302

Ett givande och mottagande är även centralt för det Veli-Matti Kärkkäinen beskriver som
konstruktiv teologi. Han förklarar att den teologi behövs i vår post-postmoderna värld
innefattar en syn på kunskap där det existerar ett utbytande av gåvor, en dialog i öppenhet
inför varandra och i en attityd av gästfrihet.303 Kärkkäinen lyfter både fram de utmaningar
som denna inställning medför i vår dialog med “den andre”, men även att:
A hospitable relating to the Other not only makes space for a genuine presentation and
identification of one’s own position but also opens up for a careful listening to the
testimonies and convictions of the Other.304

Även Kärkkäinen poängterar möjligheten till en sådan dialog och äkta respekterande
givmildhet i den kristna berättelsen av en treenig Gud som genom sitt oupphörliga givande
av liv och kärlek upprätthåller både människan och skapelsen.305 Wright instämmer i
Kärkkäinens uttalande när han säger att all kunskap är en gåva från gud.306 Det är bara
den som vågar kasta sig ut i det okända som kommer att få kunskap. Fast vi har mycket
goda historiska grunder för kroppens uppståndelse, vilket Wright säger att vi de facto har,
lyfter han samtidigt fram att vi aldrig skall tro att den typen av argumentering kan föra en
individ närmare gud än mötet med frågorna om tro, hopp och kärlek.307
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När Wright presenterar kärlekens epistemologi lyfter han speciellt fram kärlekens
förvandlande kraft. Berättelserna om Jesu liv, död och uppståndelse föder tro, hopp och
kärlek i dem som möts av dem. Fyrens ljus har i Wrights presentation speciellt förvandlat
Petrus, Paulus och Tomas förståelse av kunskap. Var och en har de på ett unikt sätt
berörts av kärlekens gåva.
Wright illustrerar hur kunskap fungerar genom att drar paralleller till Jesu lärijungar och
Jesu död. Petrus möts med frågan om kärlek. Efter att ha gett efter för världens väg där
tyranner vinner till slut, det är säkrare att hålla sig på avstånd från dem som ställer sig upp
mot ondska och att fortsätta i samma gamla spår är hur man hanterar nederlag, så räcker
det inte med att Petrus ser, tar på och talar med Jesus. Det som behövs är något
kraftigare; något som har potential att förvandla. Det är därför Jesus frågar Petrus: "Älskar
du mig?" Detta är en fråga som innehåller flera lager av betydelse. Det blir en fråga där
Petrus hela världsbild ställs upp och ner, där han får omvärdera allt han hållit för sant och
alla premisser han utgått från i sin förståelse av verkligheten.308 Wright skriver:
The reality which is the ressurection cannot simply be ‘known’ from within the old world
of decay and denail, of tyrants and torture, of disobedience and death. (...) the
resurrection is not, as it were, a highly peculiar event within the present world (though it
is that as well); it is, principally, the defining event of new creation, the world which is
being born with Jesus. 309

Vad detta innebär är att redan nu har en helt ny sorts kunskap blivit lanserad. Ifall vi
önskar förstå denna nya verklighet för att inte tala om ifall vi kanske önskar stiga in i den
verkligheten, så behöver vi en helt ny sorts kunskap.310 Ifall vi vill bli agenter för det nya
rike som har satts igång, ifall vi vill vara med och se jorden fyllas av Guds härlighet
(himmelriket) så som haven fyller jorden, så behöver vi ett sätt att känna som engagerar
oss fullt och helt.311 Wright skriver:
Love is the deepest mode of knowing, because it is love that, while completely
engaging with reality other than itself, affirms and celebrates that other-then-self
reality. 312
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I en verklighet fylld av kärlek har vi "råd" att ge upp oss själva för att omfamna och
omfamnas. I kärlekens epistemologi är det tryggt att ge plats för det ännu-inte-kända att få
födas fram.
Wrights nästa beskrivning är Paulus och där är det frågan om hopp som möter oss. Paulus
har i otaliga brev och skrifter lagt upp bilder som har kraften att väcka, förklara och
möjliggöra det att vi människor verkligen lever i en värld där Jesu och inte Ceasar är kung
och.313 Wright skriver:
Hope, for the Christian, is not wishful thinking or mere blind optimism. It is a mode of
knowing, a mode within which new things are possible, options are not shut down, new
creation can happen.314

Paulus är den som trodde själv på ett liv efter detta och har listat många saker vi behöver
klara av för att få komma in i den gemenskapen vid yttersta domens dag. Men efter sitt
möte med den uppståndne Jesus på vägen till Damaskus gick Paulus från att ha varit blind
till att se med nya ögon. Det Paulus ser, det talar hans brev om. Han ser att i och med
Jesus finns frihet, i och med vem Jesus är finns möjligheten för alla att vara i gemenskap
med Gud. Paulus har ögonen att se hur det nya riket redan kommit igång, hur skapelsen
ropar som i födslovåndor men även att det nya livet har startat också i ditt och mitt liv, ifall
vi tagit emot dopet.315 Wright skriver att för Paulus är uppståndelselivet på högsta allvar. Vi
har blivit givna möjligheten att i våra kroppar, med vårt hela jag, vara utposter för
gudsriket:
We can, if we choose, screen out the heavenly dimension and live as flatlanders,
materialists. If we do that we will be buying in to a system that will go bad, and will
wither and die, because earth gets its vital energy from heaven.316

Precis som vi såg i kapitel fyra, att människan är gjord för att leva av anden och få sin kraft
från relationen med Gud, är själva jorden gjord för att andas Gud. Vi människor har
dessutom fått som uppdrag att vara delaktiga i att föda fram den nya skapelsen. Vidare
skriver Wright:
Our vocation, then, is to be agents of new creation, knowing the world and one another
with delight and in love and in respect, celebrating it as God’s good creation, grieving
over the places where it has gone wrong, glimpsing new creation, not least through the
arts and through beauty, and working to make it happen.317
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I andefyllda människors fotspår kan både skapelsen och människor väckas till liv.318 Wright
skriver att leva i hopp innebär inte att försöka vara en så god människa som möjligt, utan
att lära sig att leva i den nya värld som skapades i och med påskens händelser. Att leva i
hopp är att välja att personligen växa i kärlek både till Gud, oss själva och världen.
Slutligen lyfter Wright fram Tomas, även kallad tvivlaren. Tomas är den som möts med
frågan om Tro. Efter att Jesus övervunnit döden ville Tomas ha kunskap han kunde
kontrollera, objektiva bevis och allt vad det medför. När Jesus möter honom erbjuder han
både de bevis Tomas hade bett om och inbjuder Tomas att ta på och röra vid honom. Men
Tomas vägrar. Istället förvandlas hans inställning till lovprisning och tillbedjan.319 Denna
nya sort av kunskap benämner Wright som kärlek. Det är enbart kärlek som kan känna,
förstå och vara i relation med uppståndelsen. Den döda eller döende världens kunskap
kan inte känna eller vara i relation med uppståndelsen. Wright skriver att vi behöver lämna
bort kall och hård granskning av "data" för att ge plats för ett mjukt och mystiskt möte, och
en symbios mellan kännare och den som blir känd, mellan älskare och den som blir
älskad.320
Detta har varit enbart en kort översikt över några av de många exempel som finns på hur
kärlekens berättelse har kraften och potentialen att förvandla människan och världen vi
lever i. Jag presenterade även några av de sätt på vilket Wright menar att kärleken
förvandlar denna seglats linjetavlor: sanning, verkligheten och kunskap. Speciellt är det
begreppet kunskap som fått genomgå en förvandling i ljuset av den kristna berättelsen om
kärlek. Även om detta är enbart en kort introduktion till vad vi går miste om ifall vi väljer en
smalare syn på kunskap, tror jag inte exemplen som framkommit lämnar någon oberörd.
Kärleken tycks verkligen ha kraften att starta en ny revolution. Fyrens ljus har lockar vårt
skepp ut på öppet hav. Skepparen har lärt sig mycket om att segla, om navigering samt
om seglandets utmaningar och glädjeämnen. Ändå känner jag inte att skeppet är särskilt
väl utrustat för det öppna havet. Många nya frågor har uppstått. Hur gör vi detta i
praktiken? Hur ser en kärlekens epistemologi ut i en akademisk diskurs? Vilka är de
konkreta metoderna för kärlekens epistemologi i en vetenskaplig kontext? Vad kommer att
krävas av skeppet? Hur kan skepparen införskaffa de färdigheter som kommer att
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behövas på färden? För att få några konkreta svar på dessa frågor behöver vi ge oss ut på
en helt ny seglats, men en del insikter har även denna seglats fört med sig. En liten
öppning mot en ny horisont finns i kikaren. Den skall jag presentera i det avslutande
kapitlet.
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6 NY HORISONT

Vi gav oss ut på en seglats med avsikten att utforska möjligheten att segla det stora havet.
Min önskan var att ta reda på ifall det går att segla det stora havet som kallas teologi.
Under seglatsens lopp har jag lärt mig att för mycket länge sedan seglade både teologer
och filosofer på det här havet. Då var det självklart att man på ett universitet eller i en
akademisk kontext kunde ha kunskap om Gud och andliga ting. Under en lång tid var det
också självklart att man i vetenskapliga termer kan tala om begreppen sanning, verklighet
och kunskap på ett enhetligt sätt, där det dessutom ansågs vara universitetens plats att
utröna vad som är sann kunskap om verkligheten och hur vi människor kan leva ett gott liv
i relation till den som skapat livet. Under årens gång har dock olika omständigheter lett till
att idag är det mycket få av dem som fungerar i de akademiska kretsarna som seglar på
det stora havet. Det finns nog många som kallar sig teologer eller är verksamma inom
teologins område. Varför det dock från detta skepps synvinkel inte kan sägas segla det
stora havet, är att definitionen på vad teologi är och vad teologer gör har skiftat markant
från tanken att teologi skulle handla om kunskap om Gud.
När jag gav mig ut på seglatsen fanns det bland en av de plausibla slutdestinationerna
möjligheten att också jag och mitt skepp skulle få lov att konstatera att det inte går att
segla det stora havet. Ifall våra slutsatser skulle ha stannat vid de röster som ropat att
teologi inte är en riktig vetenskap eller att det inte går att ha kunskap om sådant som Gud,
skulle seglatsen ha fått ett tragiskt slut. Istället sökte jag vidare och djupare in i frågorna
och frågeställningarnas natur. Då kunde jag konstatera att under de senare århundradena
av teologisk forskning har det skett omvälvande rörelser i hela det vetenskapliga synsättet.
Dessa rörelser har påverkat inte bara tilltron till att människor kan ha kunskap om Gud,
utan hela synen på vad kunskap och sanning är, samt människans förmåga att ha
kunskap om verkligheten. Under de omvälvande rörelser som skett i den akademiska
diskursen har teologerna och definitionen på teologi flyttats från modernitetens starka
framhävande av objektiv sanning och ren vetenskap till postmodernismens fritt flytande
fullkomliga subjektivitet och dekonstruktion av meta-narrativen. Postmodernismens inträde
är det jag kallat för den stora jordbävningen. Vad jag lärt mig under seglatsen är att
jordbävningen på intet sätt är en enhetlig eller klart definierad rörelse, men att följderna
från den märks på många olika plan. Före jordbävningen fick varje teolog kämpa för att
fastställa sina positioner så att man kunde hamna innanför de snäva ramarna av vad som
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var vetenskapligt och hur kunskap kunde fastslås. Den senare rörelsen fick till en början
många teologer att bli mycket chockerade, till och med handlingsförlamade och i
förlängningen till största delen förvirrade. Under seglatsen lärde jag mig att även andra
vetenskapsområden som till exempel psykologin också påverkades starkt av
jordbävningen. Dock verkar det som om jordbävningen verkat synnerligen kraftigt på just
teologin. Under de senaste åren har sedan trevande försök gjorts att komma på fötter igen
och med klarhet och tydlighet föra fram teologins plats inom vetenskaperna.
Min avhandlings mål har varit att delta i denna stävan av positionering. Mitt skepp har varit
utrustat speciellt med förkroppsligad realism och pragmatisk kunskapsfilosofi. Med hjälp av
de erfarna skepparna Lakoff och Johnson samt Willard har jag lärt mig skissa och läsa
sjökort som visar hur vetenskapssynen förändrats genom historien. Fram den tid då
teologi ansågs kunna utröna kunskap om Gud till den tid då sådan ansågs helt omöjligt.
Under dessa skeppares ledning har jag fått lära mig navigationens grunder och hur det är
möjligt att ha begreppen sanning, verklighet och kunskap som riktgivande linjetavlor under
en seglats. Den viktigaste lärdomen dessa filosofer åskådliggjort för mig, är hur starka
undervattensströmmar kan få skeppen att helt ändra kurs och till och med få dem att driva
upp på grynnor och in i oönskade hamnar. Lakoff och Johnson samt Willard har fått mig att
dra slutsatsen att det är undervattensströmmarna som gjort att teologin som vetenskap
och speciellt tanken på att ha kunskap om Gud, kommit att hamna i en så klämd position,
inte det att resan jag velat göra, vore en omöjlighet i dagens vetenskapliga kontext. De
undervattensströmmar som Lakoff och Johnson samt Willard påvisat har på ett centralt
sätt ställt mitt skepp i en position som kan upplevas vara samtidigt både radikalt samt
naivt.
Efter att mitt skepp och jag lärt oss grunderna i navigation genom att bekanta oss vid
linjetavlorna sanning, verklighet och kunskap öppnades en ny farled för skeppet. Vid det
skedet var vi dock långt ifrån att ha lärt oss att segla i den farleden som öppnat sig framför
oss, för att inte tala om att ha funnit rutten ut till en öppen horisont.
Farleden som öppnat sig för skeppet innehöll dock viktiga insikter. Djupt förankrad i
kroppen och sinnets förkroppsligande och i rätt position med linjetavlorna har de gamla
dikotomierna av antingen eller, subjektivitet i motsats till objektivitet, traditionell
naturvetenskap gentemot fenomenologi, känslor i kontrast till förnuft och materia till
skillnad från ande helt fått ge vika. I dess ställe har det öppnat sig en farled där sanning
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varken är absolut och objektivt förankrad i en abstrakt verklighet eller rent subjektiv. Istället
blir sanning synlig, för den som söker den, i fusionen av människans förståelse av
verkligheten med hennes förmåga att uppfatta verklighetens sådan som den är.
I denna farled är verkligheten något som varken är fullkomligt subjektivt, något människan
kan konstruera enligt sina egna önskemål, eller en plats vilken skulle vara oberoende av
våra kroppar och världen vi lever i. Istället är verkligheten någonting vi kommer i kontakt
med. Verkligheten är ingenting människan kan fullkomligt mäta, greppa, förstå eller
förklara samtidigt som hon ändå kan märka när hon lever i samklang med hur verkligheten
fungerar.
Farleden har gjort att kunskap fått bli fri segmenteringen i teori skild från praktik eller
problem fokuserade här och nu situationer till lösningscentrerat visionerande. På mitt
skepp finns det plats både för intuitionen och metaforerna, känslan och förnuftet, fakta,
sinnesintryck och introspektion. Kunskap är relationell och den är nyckeln till att kunna
fungera i verkligheten så som den är.
När linjetavlorna sanning, verklighet och kunskap ställts in som riktgivande för skeppets
färd och jag medvetandegjort undervattensströmmarna som drivit andra fartyg på grund
var det dags att lära mig segla i farleden. Mitt skepp hade kommit till den position att jag
kunde konstatera att det klart och tydligt är möjligt att ha kunskap och att det är möjligt att
tala om sann kunskap om verkligheten så som den är. För att göra detta behöver dock
skepparen ett mera tvärvetenskapligt samarbete, och mitt skepp hamnade i motvind. Jag
fick nu lära mig att kryssa för att kunna röra mig upp längs farleden. Jag trodde att det
fanns en friare horisont i farledens slut och behövde nu röra mig emot vindens riktning.
Under kryssandet rörde sig skeppet med den förkroppsligade realismen som sin metod i
riktning mot möjligheten att i en vetenskaplig diskurs kunna tala om människan på ett mer
holistiskt sätt. Den andra frågan, vilken fanns med under skeppets kryssande med
neuropsykologin som den förkroppsligade realismens källa till information, var frågan vad
är det goda livet? Under kryssandet i farleden kunde skepparen konstatera att i denna nya
position behövde speciell uppmärksamhet för att inte driva i land på den
naturvetenskapliga stranden. Samtidigt lärde jag mig som skeppare att det fanns ett
element av navigation som lyftes fram på ett alldeles speciellt sätt genom att fästa fokus
på kropp och neuropsykologi. Det framkom att ett centralt element för att röra sig i farleden
med information från neuropsykologi blev att varje skepp lyses upp av en fyr. Fyren är
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berättelsen som bär seglatsen. På detta sätt kunde fyrens ljus tändas med den kristna
berättelsen.
Med insikter från skepparen och teologen N.T. Wright kunde nu även detta skepps seglats
upplysa efterforskningen om vad en människa är och vad det goda livet är med hjälp av
den kristna berättelsens förståelseskikt. Skepparen lärde sig att segla i farleden och drogs
allt tydligare fram emot en öppnare horisont.
I slutet av farleden hade skepparen med hjälp av fyrens ljus kunnat påvisa att det även i
en vetenskaplig diskurs är möjligt att se det andliga och Gud som en del av vårt
kunskapsfält. När vi ser att det är möjligt att ha kunskap om verkligheten så som den är,
även om detta inte innefattar fullkomlig, alltomfattande kunskap, så finns det även plats att
ha en begränsad kunskap om Gud. När vi dessutom sett att kunskap djupast sett är
relationell och ifall vi tar kristendomens bild av Gud som relationell, till och med
förkroppsligad, på allvar, blir inte heller den relationella och förkroppsligade aspekten av
kunskap ett problem för att kunna ha kunskap om Gud. Slutligen, när vi ser att en person
som blomstrar, frodas och utvecklas är en människa som har sann kunskap om
verkligheten, blir en människa som strävar efter att vara i relation med skapar- och
livskraften som finns i Gud, någon som verkligen kan sägas vara i samklang med
verkligheten så som den är. Fyren hade upplyst skeppets färd. Fyrens ljus betydde dock
att skeppet och skepparen nu behövde lära sig att segla under kärlekens epistemologi.
När Guds kärlek är det som fungerar som ljuset i fyren förvandlas allt som kommit i
skeppets väg. I det femte kapitlet blir skeppet lett av skepparen Wright in i vad fyrens ljus
bär med sig för förändringar. Det är inte så att linjetavlorna sanning, verklighet och
kunskap försvinner. Inte heller utplånas skeppet, havet eller farleden, men det strålande
ljuset från fyren gör att seglandets metoder behöver omformas. För att segla det öppna
hav detta skepp slutligen kommit fram till behöver skepparen lära sig att helt omforma sitt
skepp till en ny verklighet. En ny horisont har öppnats för skeppet. Hur den nya horisonten
påverkar seglandet vet vi inte med säkerhet. Ett galet experiment kommer jag dock att
avsluta denna seglats med. Följ gärna med mig och Wright in på denna avstamp i att
segla under den nya horisonten!
Wright berättar att han fått många av sina exempel på kärlekens epistemologi av Lonergan
som var den som först öppnade detta uttryck för Wright. Senare har Wright även
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inspirerats starkt av Ludwig Wittgenstein. När vi ställer frågan om hur en kärlekens
epistemologi skulle se ut i praktiken, eller när vi undrar vilka de konkreta metoderna för
kärlekens epistemologi skulle vara i en vetenskaplig kontext, finns inga färdiga svar. Visst
har vi, vilket framgått här ovan, fått många viktiga lärdomar under denna seglats.
Begreppen sanning, verklighet och kunskap har öppnats upp för oss och vidgat sig. Vi har
fått den viktiga insikten om vilken roll berättelsens fyr spelar i varje vetenskapligt arbete. Vi
har fått se exempel på kärlekens förvandlande kraft och vi har förhoppningsvis utmanats
att vidga våra vyer, tänka om och lärt oss att ställa nya frågor. En av seglatsens viktiga
insikter var att om vi närmar oss frågor om människan, om det goda livet eller om kunskap
så består dessa frågor av många olika lager och dimensioner och på något sätt behöver vi
hålla dem alla med på samma seglingsetapp. Det finns dock ingen som fullständigt
avklarat den resa skepparen är intresserat av att göra. Inte ens Wright, som varit den
skeppare på resan som haft mest att ge vår seglats, har några konkreta metoder eller
exempel på avhandlingar utförda helt och fullt i andan av kärlekens epistemologi. Däremot
lyfter Wright upp Wittgensteins bok Tractus Logico-Pilosphicus (1921) som en god början.
Vad denne språkfilosof gör i detta sitt mest kända verk, är att efter flera långa och många
kapitel fyllda av utläggningar och filosofiska funderingar stannar han upp vid sektion 7.
Wright skriver att där tycks Wittgenstein vilja lyfta fram vilan som inföll på just den sjunde
dagen efter att hela skapelsen ställts i ordning. Wittgenstein tros här luta sig tillbaka på sitt
judiska arv och en vilja leva sin text så att den helgar sabbaten. I detta kapitel har
nämligen Wittgenstein skrivit enbart: "What we cannot speak about, we must pass over in
Silence."321.
Wright och sin sida, frågar sig ifall det nu vore dags för någon att skriva en uppföljare på
Wittgensteins verk efter denna vila. Wrights fråga tycks vara att för den som känner Jesu
uppståndelse, för den som blivit berörd av kraften av Jesu kärlekshandling, för den som
väckts till liv med Jesu nya ord och nya skapelse: Vore det inte dags att vakna från vilan?
Efter graven, efter döden menar Wright, finns det nu utrymme för en ny sorts kunskap.322
Han skriver:
I don’t know if any Christian philosopher have thought of writing a post-Wittgensteinian
Tractatus Resurrectio-Philosophicus, starting with the number 8; but I suggest that to
attempt such a thing would be to take seriously, in terms of the science of knowledge
itself, what John is saying in chapter 20 and 21.323
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Vågar vi anta utmaningen? Stärkt av tilltrons hermeneutik vill jag närma mig
frågeställningen men sedd från teologins synvinkel. I slutet av denna seglats vill jag göra
en ansats till att påbörja en ny resa. Det må hända att i någons akademiska teologiska
ramverk är det för tidigt för denna slags uppvaknande men för mig känns mitt bidrag
varken främmande eller långsökt. Inspirerad av berättelserna i föregående kapitel om hur
uppståndelselivet och kärlekens epistemologi berörde och förvandlade både Petrus i
kärlek, Paulus i hopp och Tomas i tro ser jag två tydliga vägar för formandet av en konkret
kärlekens epistemologi. Wright tycks röra sig mot samma håll när han skriver:
We perceive in order to praise: epistemology, ultimately, serves worship. We perceive
in order to speak: epistemology serves truth, which serves justice. And all of this is
what is meant by love. And love is what is meant by being human.324

Jag ser att det finns, för den som vill vara trogen kärlekens epistemologi, två sätt på vilka
vi kan vara den nya skapelsen inom det akademiska området. För den som vill tjäna i
sanning och föra fram rättvisa finns två tydliga kärlekens språk: lovprisning och poesi. Det
första är någonting jag lämnar för nästa seglats men förklarar i slutet av detta kapitel. Det
sistnämnda är sättet på vilket jag ämnar avsluta denna seglats. Vinden i skeppets segel
har nämligen gett inspirationen till en poetisk omskrivning av 1 Kor. 13:1-13 för kärlekens
epistemologi.
En kärlekens epistemologi
Om jag talar alla språk, både i himlen och på jorden, men inte har kärlek till andra
människor, så är jag med mina tomma ord bara en pratmakare som för oväsen.
Om jag lärt mig profetera från postmodernisterna och känner till alla Guds hemligheter likt
modernismens vetenskapare och vet allt som ska hända i framtiden genom min djupa
kontakt till det undermedvetna, men inte älskar mina medmänniskor,
vad gör jag då för nytta vid akademin?
Om jag har trons gåva genom att jag läst alla parapsykologins handböcker,
så att jag kan flytta på berg bara genom att säga ett ord,
men inte har tillräckligt med tid till andra så är jag ingenting värd.
Om jag ger allt jag äger genom min konsumtion till fattiga människor, och är villig att låta
dem dö i min tjänst, och inte älskar källan till mitt studiestöd och mina fonder
utan talar illa om systemet,
så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde.
Kärlekens epistemolog är tålmodig, god och hänsynsfull,
324
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Hon är aldrig misstänksam eller avundsjuk,
Hon är aldrig skrytsam eller uppblåst över sina egna verk,
Kärlekens epistemolog är aldrig överlägsen, självisk eller fräck, inte ens i denna text.
Kärlekens epistemolog kräver inte att få sin egen vilja fram.
Hon är inte irriterad över andra, inte lättretad och
lägger inte all sin akademiska kraft till att hitta de ställen där andra har missat något.
Kärlekens epistemolog är aldrig glad över orättvisan,
Hon lyfter aldrig fram en del framom andra och favoriserar enbart den, utan hon
gläder sig med helheten och älskar fram sanningens segrar.
Kärlekens epistemolog är trogen i vården av skapelsen vad det än kostar.
Hon förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.
Alla de gåvor av intellektuella manövrer som Gud ger kommer en dag att ta slut,
men kärleken lever vidare i evighet. En dag kommer gåvan att profetera att upphöra, de
många språken att tystna och kunskapen att ta slut.
All vår kunskap och allt vårt profeterande är bara detaljer i en underbar berättelse och har
därför sin begränsning.
När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten, behöver vi inte längre dessa sakrament,
som trots att de är fyllda av ljuv mystik ändå är otillräckliga.
När jag var bunden talade och tänkte och resonerade jag som en slav, men sedan jag
mognat i kärlek sträcker sig mina tankar mycket längre, min konst blir skönare, mina lekar
ljuvligare och dansen mer i rytm och jag har lagt av med att stampa på andra människors
fötter eller tävla om ego vinster.
På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds kärlekshyss nu.
Kärlekens epistemolog är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Hon vill reflektera
Kärleken till fullo, men ännu ser vi inte honom i hans fullhet, ansikte mot ansikte.
Allt det som jag nu känner, förnimmer, tänker och upplever är ofullkomligt,
men då ska jag vara Fullt vid Liv precis som Gud genom sin kärleksgåva ständigt är i
relation med mig.
När allt annat går under finns tre saker ändå kvar - tron, hoppet och kärleken men störst av dem är uppståndelsen i kärlekens nya kropp.325

Levande bibelns översättning som grund: http://www.biblegateway.com/passage/?
search=1%20Corinthians%2013&version=SVL
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Så ännu till den utlovade lovprisningen. Skrivna doxologier är knappast någonting
främmande i den teologiska diskursen men i min mänskliga gestalt är det inte i ord min
tillbedjan och lovsång skulle uttryckas. Som den helhet jag är, finns det bara en sak jag
kan göra. För att låna en frasering av en kollega till mig: "‘If I could have said it,’ she said, ‘I
wouldn’t have had to dance it.’"326
Skeppet har funnit en ny horisont och där hägrar dansens teologi.
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