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Förord 
 
Filosofins resultat är upptäckten av ett och annat rent nonsens,  
och bulor som förståndet fått när det rusat mot språkets gräns.  
Dessa bulor får oss att inse upptäcktens värde.  
Ludwig Wittgenstein i ”Filosofi”(2000, s 45). 
 
När nu arbetet med avhandlingen: ”Kropp, handling och ritual” är färdigt så 
är det svårt att riktigt fatta hur fort tiden har runnit iväg. Problematiken jag 
behandlar har från början funnits med som en utmaning i arbetet som 
omsorgspräst. Med tiden såg jag det som en brist att man i den teologiska 
forskningen inte hade uppmärksammat problematiken med den kyrkliga 
verksamheten bland personer med kognitiva funktionshinder. Den tanken 
blev en konkret uppmaning till det forskningsarbete som nu är slutfört. 
 
Forskningen rörande den kyrkliga verksamheten i Borgå stift med personer 
som har kognitiva funktionshinder består av två avhandlingar för 
magistersgraden vid Teologiska Fakulteten. De är Ulf Sundstens ”Den 
utvecklingsstörde – hans identitetsutveckling och själavård ”(1981) och Viola 
Storbacka ”Mer än ord, skriftskolor för förståndshandikappade i Borgå 
stift”(1992).  Då jag år 1990 började arbeta som omsorgspräst i Borgå stift på 
heltid väcktes tanken på att skriva en doktorsavhandling om den religiösa 
verksamhet som ordnas med personer som är gravt funktionshindrade. 
Framförallt fanns det två tvingande skäl. Det första skälet var att berätta och 
informera om religiös verksamhet med gravt funktionshindrade 
församlingsmedlemmar. Den är viktig att känna till då den berör frågan om 
prioriteringarna inom kyrka och samhälle. Det andra skälet handlade om ett 
behov att filosofiskt reflektera över de religiösa frågeställningar som väcks av 
den kyrkliga verksamheten med församlingsmedlemmar som är gravt 
funktionshindrade. Jag har kommit att inse att de frågeställningarna kan 
berika den pågående religionsfilosofiska debatten om hur vi kan förstå 
religiös verklighet. Dessutom berör den också vanliga sekulariserade 
församlingsmedlemmarsföreställningar om religion. Det att 
frågeställningarna är väldigt grundläggande gjorde att det kändes naturligt 
med en avhandling inom religionsfilosofin. 
 
Men det behövs tid och resurser för att ett forskningsprojekt skall kunna 
genomföras. Mitt tack går idag framförallt till professor Tage Kurtén som på 
ett ovärderligt sätt bidragit med värdefulla synpunkter och gett tid för den 
viktiga handledningen som får ett forskningsprojekt att gå vidare. Inte minst 
hans entusiasm och villighet att ge feedback och intressanta uppslag har 
uppmuntrat mig att komma vidare och slutföra arbetet. Kurtén har också 
uppmuntrat deltagandet i nordiskt forskarutbyte där det varit möjligt att få 
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feedback på tidiga varianter av avhandlingen. Med värme minns jag 
konferenserna i Vadstena (2002), Tallinn (2003) och Oslo (2004).  
 
Ett stort tack riktar jag till alla deltagarna och framförallt opponenterna i 
högre seminariet i teologisk etik med religionsfilosofi. Det har varit 
avgörande att kontinuerligt få presentera delar av avhandlingen för seminariet 
och få konstruktiv kritik. Av dem  som i olika skeden läst och kommenterat 
delar vill jag särskligt nämna professor Lars Hertzberg, professor Nils Holm 
professor Bernice Sundqvist och FD Ruth Illman. Era kommentarer och 
ändringsförslag har inspirerat och utmanat mig att göra mitt bästa. Ett särskilt 
tack riktas till TD Björn Vikström som i detalj har läst igenom och 
kommenterat manuskriptet samt till professor Anthony Johnson som 
bearbetat och granskat den engelska sammanfattningen ”English summary”. 
Trots detta står jag naturligtvis ensam för innehållet i boken. 
 
För mig har det inte funnits tid att göra forskararbete vid sidan av 
omsorgsprästarbetet. Utan ett finansiellt stöd hade forskningen inte ha varit 
möjlig. Mitt stora tack går därför till dem som sett ett värde i att stöda detta 
arbete med stipendier. De är Kyrkans forskningscentral, Stiftelsen för Åbo 
Akademi forskningsinstitut, Svenska Kulturfonden, Svenska 
Litteratursällskapet i Finland, von Frenckellska stiftelsen, Oskar Öflunds 
stiftelse och rektor vid Åbo Akademi. 
 
Forskningsarbetet är inte möjligt utan en trygg tillvaro i ett hem. Det stödet 
har jag fått av min hustru Anne-Maj och mina barn Sara, Samuel och Hannes. 
Tack för er förståelse och ert stöd fastän jag ibland har varit mer en lovligt 
frånvarande och upptagen av forskningen. Tack också till Jani som fram till 
sin död var en konkret påminnelse i hemmet om vikten av detta arbete. 
 
Den här avhandlingen vill jag dedicera mina gudbarn, Mika, Emma, Mathias, 
Linnea, Emmie och mina barnbarn Simeon samt Miro.  
 
 
 
Pargas den 23 oktober 2008 
Pax et bonum 
Björn Nalle Öhman 
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1. Inledning  
 
1.1 Presentation av ämnet 
 
I dagens samhälle har vi blivit allt mer uppmärksamma på att människor 
trots många likheter även företer stora olikheter. Skillnaderna yttrar sig inte 
enbart i de kulturella variationerna utan även i det att vi människor har olika 
fysiska och mentala förutsättningar. Detta faktum är något som blivit tydligt 
i mitt arbete som omsorgspräst. I arbetet har jag fått träffa människor med 
olika typer av skador och funktionshinder. 
   
Mitt första möte med personer som har grava funktionshinder1 skedde år 
1977. Under det praktiska året inom teologistudierna vid Åbo Akademi 
gjorde jag själavårdspraktik på Kårkulla vårdhem. Under introduktionen till 
praktiken besökte vi olika avdelningar på vårdhemmet. I samband med 
rundvandringen kom vi till Fyrväpplingen. Så kallades den avdelning som 
inom specialomsorgen var anpassad för gravt funktionshindrade personer. 
Den låsta dörren öppnades och jag var spänd på vad som skulle hända. Väl 
innanför dörren såg jag människor som satt i rullstol eller låg på skötbord. 
Dessutom var där någon på golvet.  Samtidigt upptäckte jag att denna någon 
kröp fram till mig och grep om mina ben. Jag stelnade till och blev som en 
pinne. Avdelningsföreståndaren såg min besvärliga situation. Men hon 
kände Sanna och uppfattade situationen ur hennes synvinkel. 
Avdelningsföreståndaren sa: Sanna tycker om män med skägg och vill gärna 
vara i famnen. Så jag lyfte upp Sanna. Hennes händer undersökte försiktigt 
mitt ansikte. Hon kände på mitt skägg och ansikte. Först då förstod jag att 
hon också var blind. Hennes varsamma fingrar var hennes ögon.  Den 
gången lade jag ner henne ganska fort och skyndade vidare. Efteråt har jag 
förstått att mötet med henne har påverkat mig mer än jag då tänkte. Ända sen 
dess har Sanna känt igen mig på ansiktet och glatt visat sitt igenkännande. 
Senare fick jag möjlighet att bättre lära känna henne i samband med 
skriftskolan2 och regelbundet andakts- och gudstjänstliv. 
 
I mötet med personen som är gravt funktionshindrad uppstår ofta en pinsam 
tystnad. Den är pinsam för att vi är så vana vid vardagens inövade 
konventioner och språk. Men vad skall man göra när det verbala språket inte 

                                                           
1  Jag använder begreppet kognitivt funktionshinder synonymt med begreppen 

utvecklingsstörning och förståndshandikapp. Gravt funktionshinder reserverar jag 
för personer vars funktionshinder innebär stora begränsningar både fysiskt och 
psykiskt. I avsnitt 2.2 Gravt funktionshinder reflekterar jag över begreppsligheten 
och ger skäl för min användning. 

2  Skriftskolan är i Finland detsamma som konfirmandundervisningen i Sverige.  
Order skrift är ett äldre ord för bikt. 
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fungerar? Språket som vi vanligtvis litar på skall fungera. Hur skall man 
möta en gravt funktionshindrad människa som dessutom är begränsad till sin 
fysik? Risken är stor att osäkerheten gör att man fort skyndar vidare och 
försöker glömma att man blev obehagligt berörd av mötet. Men fortsätter 
man att stå kvar så försöker man så småningom få kontakt med ögon och 
händer. Det är en upptäckt liknande den man gör som en turist i ett 
främmande land och en främmande kultur. Min personliga erfarenhet är att 
ett sådant mänskligt möte inte enbart är möjligt utan också kan vara givande 
och berikande. Man möts på ett plan där man är ovan att umgås och utmanas 
att överskrida sina vanemässiga gränser. 
 
Inom den kommunala omsorgen och i samhället har det under de senaste 
decennierna funnits en strävan efter normalisering, integrering och 
inkludering av personer med olika slags funktionshinder. Det har inneburit 
en satsning utåt, på att göra samhället mer öppet och tillgängligt även för 
människor med kognitiva funktionshinder. Nya boendeformer och 
stödformer samt arbetsplatser ute i samhället har öppnats för personer med 
funktionshinder. Till exempel undantaget från läroplikten för gravt 
funktionshindrade personer slopades år 1990 och därmed påbörjades en 
process att i praktiken öppna undervisningen för dem. 
 
I den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och i dess församlingar har man, 
under samma tid, arbetat med frågan om hur församlingsmedlemmar som är 
kognitivt funktionshindrade skall kunna delta i verksamheten. Framförallt 
har det här gällt skriftskolan. Flertalet av medlemmarna som är kognitivt 
funktionshindrade hade inte förut fått en möjlighet att delta i skriftskolan. År 
1980 godkände biskopsmötet läroplanen för specialskriftskola I. Läroplanen 
omfattade framförallt de lindrigt och måttligt funktionshindrade 
församlingsmedlemmarna. Det intressanta är att biskopsmötet, i läroplanen 
för specialskriftskola II år 1988, för gravt funktionshindrade 
församlingsmedlemmar, inte uppställer några som helst kognitiva mål. I 
centrum står i stället den kommunikation som är möjlig utgående från den 
gravt funktionshindrade personen. Kommunikationen i specialskriftskola II 
utgår från ett samspel med konfirmanden inom skriftskolan. Ett samspel som 
kan använda sig av all slags nonverbalt språk. 
  
Det förekommer att man ifrågasätter att det liv som gravt funktionshindrade 
personer lever kan ha något värde. En människosyn, som utgår från 
människans medvetna förmåga att tala, skriva och räkna, utesluter lätt dem 
som har grava funktionshinder och en starkt begränsad 
kommunikationsförmåga. Till exempel Peter Singer argumenterar för en 
relativism i ifråga om värdet av mänskligt liv.  
 

8
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First New Commandment: Recognise that the worth of human life varies 
This new commandment allows us frankly to acknowledge – as the British 
judges did when presented with the facts about Tony Bland’s existence – 
that life without consciousness is of no worth at all.3 

  
Problemet kring människans värde är på detta sätt enligt Singer förknippat 
med uppfattningen om gravt funktionshindrade personers medvetande. 
Möjligheten till interaktion och ett gott liv som villkor för ett värdefullt liv 
kan uppfyllas av dem som har ett ”normalt” medvetande. Mot en sådan syn 
kan man invända att den också får problem med värdet hos små barn och 
åldringar. För mig är det riktigare att tänka att livet i sin mångfald av olika 
mänskoöden har ett egenvärde. En sådan syn grundas på erfarenhet av möten 
med personer som är gravt funktionshindrade. Möten där jag har igenkänt en 
medmänniska, en person (subjekt och själv). Den enskilda människans 
personlighet yttrar sig visserligen nonverbalt men använder sig av kroppens 
förmåga att kommunicera. Förmågan att upprätthålla en relation och handla 
aktivt enligt de begränsningar som finns är således gemensamt för oss 
människor. 
 
Det här gäller också religiösa sammanhang. Fastän kognitivt 
funktionshindrade församlingsnedlemmar har begränsade språkliga 
färdigheter och möjligheter kan de med hjälp av utbildning till exempel i 
skriftskolan och med stöd av hjälpmedel och personal delta i religiös 
verksamhet. Samtidigt bidrar de gravt funktionshindrade 
församlingsmedlemmarna med att lyfta fram drag i religiös erfarenhet som 
är kroppsbaserad och syns i initierat deltagande i andakts- och gudstjänstliv. 
Det är religionsfilosofiskt intressant att studera hur religion kan utövas med 
gravt funktionshindrade personer därför att vissa drag som ingår i vår 
förståelse av religion blir tydliga på ett alldeles speciellt sätt. 
 
Mitt ämne ”Kropp, handling och ritual” omfattar de gravt funktionshindrade 
personernas religiösa verklighet. Frågan om Gud och Guds existens 
aktualiseras på ett sätt som inte är så vanligt. Den konkreta religiösa 
verksamheten utmanar religionsfilosofin såsom disciplin att beakta hela det 
sammanhang där det religiösa språket används på ett meningsfullt sätt. Till 
detta hör alla de nonverbala aspekterna i religiositeten som i detta skede kan 
beskrivas som ett initierat religiöst handlande och en tillitsfull förundran 
inför världen. 
  
                                                           
3  Singer 1995, 190-191 Tony Bland förolyckades i samband med upplopp under en  

fotbollsmatch. I den svåra trängseln kollapsade lungorna och han blev utan syre så 
att hela hjärnbarken förstördes. Kvar blev endast hjärnstammen. Hans medvetande 
existerade inte ens i den begränsade bemärkelse som utmärker personer med grava 
funktionshinder. 
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Mitt ämnesval berör därför grundläggande frågeställningar inom 
religionsfilosofin. Men frågan om gravt funktionshindrade personers 
religiositet är inte enbart en fråga om korrekta begrepp och analys av hur 
begreppen relaterar till en religiös verklighet. Det är en fråga om de system 
av omdömen som upprätthåller enskilda omdömen och begrepp. Hit hör hela 
den konkreta kultur som uttrycks i olika slags språk. Det involverar hela den 
praxis där vi språkligt formulerar vår verklighet och berättar om den. I detta 
arbete är fokus inriktat på hur vi kan förstå en religiös verklighet som 
involverar personer med grava funktionshinder.  
 
Varför använder jag förresten uttrycket gravt funktionshindrad person om 
människor som har svåra kognitiva och fysiska skador? Borde jag inte 
föredra något annat? Det personliga namn som han eller hon använder. 
Varför använder jag inte de betydligt vanligare begreppen gravt 
utvecklingsstörd eller gravt förståndshandikappad? I fråga om begreppet 
religion finns en liknande problematik. Varför använder jag inte begreppen 
livssyn eller livsåskådning? Vad är det för poäng med olika slags begrepp 
och varför använder vi olika slags begrepp och terminologi? Hur kan vi 
förstå sådana begrepp och deras begränsningar? Finns det skäl som talar för 
att vi ska fortsätta använda vedertagna termer? Hur skall man förhålla sig till 
olika försöka att beskriva människor med funktionshinder som klienter, 
kunder, boare och annorlunda? När är ett begrepp så diskriminerande att det 
finns goda skäl att överge det? Sådana begreppsliga frågor illustrerar på ett 
konstitutivt sätt filosofiska problemställningar. Problemet kan mycket 
förenklat sägas vara det att samma språk som används för att lösa filosofiska 
problem också är en del av problematiken. 
   
Jag tänker mig att varje begrepp och terminologi har sitt 
användningsområde, det vill säga sin begränsning och kontext. Då det gäller 
begreppet person med gravt funktionshinder, som jag använder, men också 
begrepp inom filosofi och religion som är viktiga för den här avhandlingen 
finns det enligt min mening inte någon möjlighet att definiera sig ut ur 
problemen. Tanken på att det skulle finnas ett vetenskapligt idealspråk som 
är objektivt, klart definierat och oproblematiskt är lockande. Men ett språk är 
alltid begränsat och knutet till sin användning och sitt sammanhang. Det 
innebär också att abstrakta liknelser och metaforer uttryckta i språket med 
nödvändighet är många och motstridiga. Religionsfilosofens arbete kommer 
därmed att vara förknippat med grundläggande frågeställningar kring språk 
och verklighet. Jag omfattar de tankar om språk som Wittgenstein och 
många filosofer i anslutning till honom har uttryckt.4 Vardagsspråket är 
intressant för att det innebär att många begrepp och språkliga bilder existerar 
                                                           
4  Segerdahl 1998, 11-13 Till exempel Segerdahls bok, ”Språkteorier och språkspel” är  

en tillämpning av Wittgensteins språkspelsanalogi, på fem moderna språkteorier.   
10
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parallellt och bredvid varandra. Men det finns språkliga kollisioner och 
begreppsförvirring. Orden har inte endast en betydelse utan många. Därför är 
det ett filosofiskt vetenskapligt intresse att utforska och uppmärksamma på 
vilket sätt termer och begrepp har sin betydelse och bestämning i anslutning 
till konkret mänsklig aktivitet och handling. 
  
I detta arbete begränsar jag mig till den kyrkligt religiösa verksamhet som 
erbjuds för gravt funktionshindrade församlingsmedlemmar. Begreppen 
religion och gravt funktionshinder är centrala och har sin konkreta 
användning i den sociala interaktionens praktik. Men det förekommer flera 
parallella begrepp i vardagen inom omsorgen.  Det är därför av intresse att 
presentera de olika begrepp som används inom finlandssvensk omsorg för att 
ge en fördjupad förståelse för och medvetenhet om begreppen och deras 
användning. 
  
Mitt ämne ”Kropp, handling och ritual” är spännande såtillvida att det berör 
en vanlig dualistisk bild av människan. En människa kan indelas i tanke 
(medvetande) och kropp (känsla). Ända sedan Descartes har denna delning 
varit en förutsättning för upplysningstiden och det moderna samhället. Men 
nu i en senmodern tid är den dualistiska synen på människan ifrågasatt. Inom 
neurobiologin blir bilden av människans kognitiva förmåga och neurologiska 
uppbyggnad alltmer komplicerad. Det får följder för vår uppfattning om 
människan. Framförallt är en tydlig dikotomi som kropp och medvetande 
inte längre möjlig. Det visar Antonio Damasio i boken ”Descartes misstag” 
(1999), som är en uppgörelse med Descartes syn på människan. Människans 
tanke och förnuft är enligt Damasio starkt bundna till känsla och vilja. Det är 
något som syns i vår förmåga att prioritera och snabbt fatta förnuftiga beslut. 
Utifrån ett liknande kroppsförankrat språkfilosofiskt tänkande har Georg 
Lakoff och Mark Johnson utmanat den västerländska filosofiska traditionen 
inom den angloamerikanska kulturkretsen. De vill att man inom filosofin 
beaktar de nya rönen om samband och växelverkan mellan kropp och 
medvetande. I boken ”Philosophy in the Flesh, the Embodied mind and its 
Challenge to Western Thought” (1999) hävdar de att uppfattningen om 
verkligheten och förnuftet inte formas av ett okroppsligt medvetande eller av 
transcendenta drag hos universet. Däremot formas det av den mänskliga 
kroppens egenheter, de anmärkningsvärda detaljerna i neural struktur och de 
utmärkande dragen i hur vi fungerar i vardagen. Begreppet ’embodied 
mind’, som  jag översätter med begreppet kroppsjag, är således ett försök att 
överbrygga dikotomin kropp-medvetande. Med tanke på mitt ämne kommer 
begreppet kroppsjag att vara centralt. 
 
Den grundläggande metodiska behandlingen av mitt ämne innebär också ett 
bidrag till teoribildningen inom religionsfilosofin. Jag tänker att en förståelse 
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för religion och personer med gravt funktionshinder samt en monistisk 
orienterad människosyn också berör de vetenskapliga teorier och 
arbetsmetoder som används inom religionsfilosofi. Vilka är de filosofiska 
förutsättningar och angreppssätt som kan fördjupa en förståelse? En 
metafysiskt realistisk position som beskrivs av Karin Johannesson i ”Gud för 
oss”5 tycks inte ha någon möjlighet att behandla frågan om hur vi skall förstå 
nonverbal religiositet hos gravt funktionshindrade personer. Den ontologiska 
utgångspunkten i uppfattningen om det religiösa språkets relation till en 
metafysisk verklighet tycks reducera och försvåra en förståelse av religion 
och personer med grava funktionshinder. Den går att förstå indirekt via en 
teoretisk konstruktion. Det meningsfulla verbala religiösa språket refererar 
till en metafysisk religiös verklighet som indirekt kan appliceras på 
förståelsen av gravt funktionshindrades religiositet. Det faktum att det 
förekommer en religiös verksamhet med personer som är gravt 
funktionshindrade utmanar de rationalistiska utgångspunkterna i en sådan 
religionsfilosofi. 
 
I den här avhandlingen arbetar jag utgående från en kontextuell 
religionsfilosofi. Det betyder att jag i det religionsfilosofiska arbetet, 
utgående från en konkret religiös verksamhet, reflekterar över de problem 
och frågeställningar som verksamheten ger upphov till. Grundtanken är att 
det religiösa språket och dess mening står att finna i mänsklig växelverkan i 
religiösa sammanhang. Den mänskliga kroppen, handlingarna och ritualen är 
grundläggande uttryck för det sammanhanget. Språket, såväl det verbala som 
det nonverbala, som är det totala och hela mänskliga uttrycket i religiösa 
sammanhang används för att på ett meningsfullt sätt delta i och förstå en 
sådan religiös verklighet. Min avsikt är att beskriva och fördjupa förståelsen 
för religiositet och samtidigt ge en ökad förståelse för de nonverbala 
dimensionerna i det mänskliga fenomenet religion. 
 
Forskningsämnet är nytt och ger fördjupad kunskap om och förståelse för de 
gravt funktionshindrade personerna och deras situation. Detsamma gäller 
också deras religiösa möjligheter och behov. Men ämnet ger också anledning 
till en religionsfilosofisk reflektion. Det finns så klart anledning att reflektera 
över en religionsfilosofisk teoribildning som i första hand ser på religionen 
som ”religiösa utsagor” om en transcendental verklighet. Ämnet i detta 
arbete gör att reflektionen ändå positivt inriktas på de nonverbala religiösa 
uttryck som är centrala för en förståelse av gravt funktionshindrade 
personers religiositet. Därmed föreligger möjligheten att förstå och bekanta 
sig med konkret religiös verksamhet i en sådan kontext. 
 
 
                                                           
5   Johannesson 2002 
12
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1.2 Uppgift 
 
Den rubrik jag valt för avhandlingen lyder: Kropp, handling och ritual. Hur 
förstå religion och personer med gravt funktionshinder?  Uppgiften är att 
bidra till en ökad förståelse för gravt funktionshindrade personers religiösa 
verklighet, i dess kontext och sammanhang. Med hjälp av religionsfilosofisk 
begreppslighet och metod vill jag undersöka och förstå hur det är möjligt att 
beskriva och tala om en sådan verklighet. Förståelsen är därmed nära knuten 
till tankar om religionsfilosofisk teoribildning och den religionsfilosofiska 
diskursens gränser. Utförandet av uppgiften innebär slutligen ett bidrag till 
den pågående diskussionen om hurdan forskning som det är möjligt att 
bedriva inom religionsfilosofi.  
 
Till uppgiften hör för det första en beskrivning av den religiösa 
verksamheten med gravt funktionshindrade personer. Den är nödvändig för 
att jag sedan skall ha ett konkret material att reflektera över ur olika 
religionsfilosofiska perspektiv. Beskrivningen är nödvändig också av den 
anledningen att det inte finns någon samlad framställning över gravt 
funktionshindrade personers religion. Det har att göra med att en sådan 
kyrklig religiös verksamhet är relativt sett en nyhet. De gravt 
funktionshindrades situation har uppmärksammats inom omsorg och kyrka 
först mot slutet av 1980-talet. Därför finns det först nu ett perspektiv och en 
historia som kan beskrivas. I beskrivningen presenterar jag kontexten, de 
olika sammanhang, de stödfunktioner och den vårdideologi som denna vilar 
på. Sammanhangen är nödvändiga att beskriva, för där finns 
förutsättningarna, både då det gäller värderingar och resurser, för att gravt 
funktionshindrade skall kunna delta i religiös verksamhet. Jag ser det som 
motiverat att beskriva samarbetet mellan Kårkulla samkommun6, Borgå stift7 
och FDUV8 (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) där frågan om hur gravt 
funktionshindrade skall kunna utöva sin religiositet har varit aktuell. Jag 
utgår från att gravt funktionshindrade personers religiositet bör beskrivas 
utifrån ett konkret religiöst sammanhang. Motiveringen är att jag på det 
sättet vill undvika en reduktion av religion som lätt inträffar då man 
religionsfilosofiskt inriktar sig på de verbala, teoretiska och ontologiska 
frågeställningarna.  
 
Till uppgiften att beskriva hör därmed också att reflektera över 
begreppsligheten i samband med religion och gravt funktionshindrade 
personer. Det problematiska med de olika begrepp som används för personer 

                                                           
6  www.karkulla.fi, Begreppet samkommun refererar i Finland till en sammanslutning  

av kommuner. 
7  www.evl.fi 
8  www.fduv.fi 
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med grava funktionshinder har att göra med att de har använts i olika syften. 
Begreppen har använts till exempel i socialt respektive medicinskt syfte. 
Nuförtiden uppfattas många av dem som stämplande och diskriminerande. 
En väsentlig del av den beskrivande uppgiften är att klargöra begreppet 
”gravt funktionshinder” och dess kontext. Detsamma gäller även begreppet 
”religionsfilosofi” som i dagens sekulära samhälle och i ett nordiskt 
perspektiv framstår som mångfacetterat och under diskussion. 
  
Uppgiften att intellektuellt komma till rätta med gravt funktionshindrade 
personers religion innebär för det andra att jag med hjälp av filosofisk 
begreppslighet betraktar och reflekterar över den beskrivna verkligheten.  Då 
jag således i avhandlingen går vidare från beskrivning till reflektion och 
analys så öppnar sig två perspektiv i uppgiften. 
  
Uppgiften innebär i det första perspektivet att jag fokuserar på individen som 
ett kroppsjag. En monistisk människosyn, presenteras genom olika 
filosofiska försök att komma tillrätta med Descartes dualism. De aktuella 
filosofiska positionerna kallar jag för dialogfilosofi, neurofilosofi och 
livsformsfilosofi. De används för att förstå hur religiositeten kan förstås ur 
ett individperspektiv. Uppgiften innebär att jag försöker förstå en religiös 
erfarenhet som är baserad på människans möjlighet till relation och 
växelverkan med omvärlden. Centrala filosofiska begrepp att presentera och 
reflektera över i det sammanhanget är kropp och subjekt, kroppsjag, spontan 
reaktion, visshet och tillit. 
  
Uppgiften i det andra perspektivet inriktar sig på det kontextuella, det sociala 
sammanhangens betydelse. Jag reflekterar över den meningsdimension som 
etableras i religiösa sammanhang. Nonverbalt språk, helig ritual och religiös 
livsform är centrala begrepp för förståelsen av religiositet hos personer med 
gravt funktionshinder. 
 
Slutligen innebär uppgiften en reflektion över hur den vunna förståelsen för 
religion och personer med gravt funktionshinder påverkar uppfattningar av 
religion och religionsfilosofi. Bidraget till pågående religionsfilosofiska 
diskussioner består av reflektioner kring uppfattningar om språk och 
verklighet i samband med religion och personer med gravt funktionshinder.  
 
1.3 Metod  
 
Ifråga om metod är det väsentligt att i ett religionsfilosofiskt arbete begrunda 
den vetenskapliga process som i och med den tidigare presentationen av 
ämnet och uppgiftsformuleringen redan har startat. I anslutning till professor 
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Lars Hertzberg vill jag betona inlevelsens centrala betydelse för den 
religionsfilosofiska arbetsprocessen.  

 
Inlevelsens roll i filosofin kan bäst illustreras med hjälp av en indirekt 
metod: genom att ta upp ett specifikt filosofiskt problem och visa hur det 
grundar sig på en bristande inlevelse i vårt eget tänkande. I detta 
sammanhang kunde det ju vara lämpligt att behandla inlevelsens roll i 
studiet av människan.9  

 
Uppgiften att förstå religion och personer med grava funktionshinder innebär 
att jag metodiskt arbetar med inlevelse i det liv som gravt funktionshindrade 
personer lever. Inlevelsen berör de tankar som är förknippade med gravt 
funktionshindrade personers möjlighet att på ett meningsfullt sätt delta i 
religiös verksamhet. Kunskap uppfattad som en förståelse av och inlevelse i 
den gravt funktionshindrade personens livsvillkor är enligt min mening 
möjlig. Inlevelsen som metod innebär en öppenhet för mötet med andra. 
Inlevelsen som metod syftar till en ökad och fördjupad förståelse för det 
nonverbala mötet med en gravt funktionshindrad person.  I det följande 
citatet ser jag det som viktigt att inlevelsen som metod anknyter till en 
pågående forskarprocess som inte utesluter revideringar av tidigare mera 
preliminära uppfattningar. Hertzberg skriver:    

 
Vid studiet av meningsfulla livsyttringar närmar vi oss alltså våra objekt 
utifrån, på det sätt en kemist gör vid studiet av en tidigare obekant process. 
Forskningsprocessen tar sin utgångspunkt i handlingsmönster och 
förhållningssätt, vilkas innebörd öppnar sig för oss, i vilka vi s.a.s. känner 
igen oss (Vi har vad hermeneutikerna kallar en ”förförståelse”). Detta 
utesluter inte att vi under processens förlopp kan bli tvungna att i större 
eller mindre utsträckning revidera vår ursprungliga läsning av fenomenen, 
men också detta reviderande är ett uttryck för en förståelse vi uppnått: utan 
den första, om än aldrig så provisoriska förståelsen når vi aldrig ens ett 
stadium där vi upptäcker våra misstag. 
Kräver denna förförståelse en förmåga till inlevelse av den enskilda 
forskaren? I många fall är förståelsen av handlingsmönster i en främmande 
kultur mer eller mindre rutinmässig, eller upplöser sig i de svårigheter vi 
möter i tolkningen när vi får veta mera om omständigheterna. I det 
sammanhanget skulle vi kanske inte säga att forskaren behöver en särskild 
inlevelseförmåga. Om inlevelse talar vi snarast i situationer där det är svårt 
att förstå den andres tänkesätt eller reaktioner. Sådana situationer behöver i 
och för sig inte uppstå oftare i kontakten med främmande kulturer än i 
relation till medlemmar i vår egen kultur, framför allt därför att våra 
förväntningar i fråga om möjligheterna att förstå i det senare fallet är högre 
ställda än i det förra.10 

                                                           
9  Hertzberg 2002, 26-27 
10  Hertzberg 2002, 29-30   
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Förväntningarna ifråga om vad som kan förstås är knutna till möjligheterna. 
Nu kan någon invända att utan ett verbalt språk blir möjligheterna att förstå 
gravt funktionshindrade personer små. Måhända är det så att inlevelsen som 
metod visar vidare på grundläggande omständigheter i mänskligt umgänge 
som vi vanligtvis uppfattar som så självklara att de först i detta sammanhang 
får sitt rätta värde. Inlevelsen som metod är i så fall en självklar förutsättning 
för att arbetet i avhandlingen skall kunna ge en ökad och fördjupad 
förståelse11 för religiositeten hos personer med gravt funktionshinder. Men 
valet av metod indikerar att detta arbete mot en större förståelse är att likna 
vid en forskningsresa i en främmande kultur. Det å sin sida innebär att först 
hela avhandlingen och en fullbordad resa kan visa om de högt ställda 
förväntningarna på en ökad förståelse för gravt funktionshindrade personers 
religiositet kan infrias. Inlevelsen uppfattar jag i enlighet med Hertzbergs 
tankar såsom en konstitutiv metod för avhandlingen.12  
 
I den första delen av avhandlingen (kap 2-3) arbetar jag deskriptivt med att 
redogöra för och reflektera över för avhandlingen centrala begrepp och deras 
sammanhang. Beskrivningen omfattar också en idéhistorisk bakgrund till 
den religiösa verksamheten bland funktionshindrade i Borgå stift. Via 
exempel redogör jag för den kyrkliga verksamhet som är speciellt 
organiserad för personer med grava funktionshinder och för aktiviteter som 
är integrerade i ordinarie församlingsverksamhet. Beskrivningen kommer att 
basera sig på befintligt material i form av olika slags dokument samt på den 
egna retrospektiva erfarenheten. 
  
Ett möjligt problem för beskrivningen är det faktum som accentueras då det 
gäller de gravt funktionshindrade församlingsmedlemmarna. En beskrivning 
av en religiös verklighet som inte kan bekräftas av eller byggas på en direkt 
intervju är såklart inte någonting annat än mitt försök att leva mig in i och 
skapa en bild av hur man kan uppfatta en sådan verklighet. Men jag menar 
att det är rimligt och möjligt att göra en sådan beskrivning. 
  

                                                           
11  Phillips 2004, 52-53  Förståelse anknyter till det ständigt pågående filosofiska  

arbetet med den förvirring, som uppstår i förhållandet mellan språk och verklighet.  
“The philosophical investigation, on the other hand, is a struggle to do conceptual 
justice to the world in all its variety. It is born of wonder at the world, and a desire to 
combat our confusions concerning it. This is philosophy’s contemplative task in the 
academy.” 

12  Hertzberg 2002, 33-34 Inlevelsen som konstitutiv metod innebär att det även finns  
en moralisk dimension i de omdömen jag kommer att fälla över ämnet. Med andra 
ord vill jag på ett rättvist sätt beskriva och förstå gravt funktionshindrade personers 
religiositet. 

16
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För att ytterligare fördjupa och underbygga beskrivningen av gravt 
funktionshindrade personers religiositet presenterar jag en verksamhet som 
jag initierat i samband med mitt arbete som omsorgspräst i Borgå stift. Den 
verksamhet som jag varit med och utvecklat och undersökt som ett 
forskningsprojekt har jag valt att kalla för Aaa-gruppen.13 Aaa-gruppen är en 
ritual/terapi för gravt funktionshindrade personer som huvudsakligen består 
av taktil stimulans och gregoriansk kontemplativ sång. Det har varit möjligt 
att via observationsprotokoll, frågeformulär och intervjuer av personal samla 
in ett kontrollerat och intressant material. Materialet är grund för att förstå 
det problematiska och möjliga i en kommunikativ relation mellan personer 
med grava funktionshinder och handledande personal i en konkret 
verksamhetsform. Vad som gör det intressant är att materialet på ett 
meningsfullt sätt kan förstås i olika sammanhang. Aaa-gruppen kan 
uppfattas som en fysioterapeutiskt meningsfull stund. Samtidigt kan den 
också i ett religiöst sammanhang uppfattas som en beröringsmässa, ett 
rituellt möte med det heliga och Gud. Denna dubbelhet i förståelsen 
illustrerar religionsfilosofins svåra uppgift att göra rättvisa åt religiösa 
fenomen. 
 
I avhandlingens andra del (kap 4-5) presenterar jag några religionsfilosofiskt 
relevanta positioner för att med hjälp av dem diskutera och förstå den 
beskrivna verkligheten. Metoden är kontextuell meningsanalys14 där intresset 
riktas dels mot den individuella erfarenheten och begreppen kropp, subjekt, 
kroppsjag, primitiv reaktion, tillit och visshet, dels mot de sociala 
sammanhangen där begrepp som språk, ritual och religiös livsform är i 
fokus. Poängen är att jag med det metodiska greppet kan undersöka dels 
individen (kropp–medvetande problematik) och dels det sociala 
sammanhanget (subjekt–objekt problematik). I praktisk verklighet går de in i 
varandra. Med hjälp av reflektion och argumentation hoppas jag även kunna 
ge ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan språk och verklighet 
(kap 6). På vilket sätt förhåller sig religiöst nonverbalt språk till verklighet? 
Hur etableras språk? Vad är språkets relation till det som språket refererar 
till och uttrycker? Det konkreta materialet från Aaa-gruppen använder jag 
för att exemplifiera hur religionsfilosofi kan bidra till en förståelse av 
religiositet.15  

                                                           
13  Aaa-gruppen har fått sitt namn efter intonationsövningarna och den mest öppna  

vokalen A.  
14  Kurtén 1982, 31-34 Kontextuell  meningsanalys innebär en förståelse för att mening  

är internt relaterad till religiösa sammanhang. Det går att jämföra med det 
metodiska begreppet språkspel hos Wittgenstein som antyder att varje spel har sitt 
sammanhang av regler och aktivitet. 

15  Begreppet språk använder jag i en bred bemärkelse. Språk kan omfatta såväl verbal 
som nonverbal kommunikation. Då det är av betydelse för förståelsen så preciserar 
jag begreppet. 
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1.4 Material och litteratur 
 
Materialet för uppgiften ”Kropp handling och ritual” hämtar jag från den 
kyrkliga omsorgsverksamheten inom Borgå stift. Det finns ca 1500 personer 
med kognitiva funktionshinder i Svenskfinland.  Fastän verksamheten inom 
Borgå stift är i fokus så utesluter jag inte material från den finska 
verksamheten och samarbetet med de finska kollegerna. Det nordiska 
samarbetet som startade på initiativ av Borgå stift i Mariehamn 1993 ger 
också material i form av rapporter och föredrag. Primärmaterialet är insamlat 
genom observationsprotokoll, frågeformulär och intervjuer med handledarna 
från den så kallade Aaa-gruppen.16 Materialet innefattar även videomaterial, 
producerat som hjälpmedel för konfirmandarbetet och videokopior av försök 
med integrerade gudstjänster och specialgudstjänster. 
  
En viktig inspiratör för detta arbete är Jean Vanier.  Han är en centralgestalt 
för arbetet med kognitivt funktionshindrade personer inom den romersk-
katolska kyrkan. Efter att ha undervisat i filosofi grundade han rörelserna 
l’Arche och Faith and Light.17 De är kollektiv, verksamhetsformer och 
nätverk för människor med kognitiva funktionshinder. De böcker han skrivit 
kan förstås som uttryck för de erfarenheter som han fått genom att bo och 
arbeta tillsammans med personer som har kognitiva funktionshinder och med 
deras anhöriga. År 1988 utgavs boken ”The Broken Body, Journey to 
wholeness”, 1990 ”Community and Growth” och 1998 ”The Scandal of 
Service, Jesus washes our feet”. Slutligen återvänder han till temat och 
doktorsavhandlingen om Aristoteles i boken 2001 ”Made for Happiness, 
Discovering the Meaning of Life”. 
 
I det följande presenterar jag litteratur som ur olika synvinklar varit av 
betydelse för denna avhandling. Böcker som handlar om religion, kropp och 
funktionshinder är: ”The Disabled God” av Nancy L. Eiesland (1994), 
Nancy L. Eiesland och Don E. Saliers redigerade bok ”Human Disability and 
the Service of God, Reassessing Religious Practice”(1998), Susan Wendells 
bok: ”The Rejected Body”(1996), Paula M Cooey:s bok: ”Religious 
Imagination & the Body” (1994), Arne Fritzon och Samuel Kabue 
”Interpreting Disability, A Church of All and for All” (2004), Susanne 
Rappmann ”Kristi kropp som kritisk metafor, Teologisk reflektion kring 
funktionshinder” (2005)  och Ola Sigurdson ”Himmelska kroppar, 
Inkarnation, blick, kroppslighet” (2006). 
 
Då det gäller kontextuell religionsfilosofi består litteraturen av filosofi som 
har inspirerats av den senare Wittgenstein och DZ Phillips. Den 
                                                           
16  Se bilaga 1, 2 och 4 
17             www.larche.org/ 
18
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representeras av Stefan Erikssons avhandling ”Ett mönster i livets väv” 
(1997), Peder Thaléns avhandling ”Den profana kulturens Gud” (1994) och 
Tage Kurténs ”Tillit, verklighet och värde” (1995).  
 
Material för begreppsligheten och den kontextuella beskrivningen ger Trent 
James W. JR. ”Inventing the Feeble Mind, A History of Mental Retardation 
in the United States” (1999), Peter Byrne ”Philosophical and ethical 
problems in mental handicap” (2000), Simo Vehmas ”Deviance, difference 
and Human Variety” (2002), Gunnar Salthe ”Planning and deciding for 
people with Mental Retardation” (2003), Staffan Förhammar & Marie C. 
Nelson (red) ”Funktionshinder i ett historiskt perspektiv”(2004) och Simo 
Vehmas ”Vammaisuus” (2005). 
 
1.5 Forskningsetik 
 
Vid genomförandet av en forskning som berör personer med grava 
funktionshinder är en svårighet det att de inte själva verbalt kan bekräfta 
eller förneka sitt deltagande i forskningen. De behöver stöd av 
omsorgspersonal och anhöriga. Vanligtvis är de dessutom juridiskt beroende 
av stöd från intressebevakare. Det är därför nödvändigt att forskningsetiskt 
reflektera över denna svårighet. Jag hävdar att man i allmänhet överbetonar 
den här svårigheten. De flesta personerna med grava funktionshinder kan 
meddela sig om de trivs eller vantrivs i en situation. Det här gäller även dem 
som har en starkt begränsad kommunikationsförmåga. Svårigheten syns 
närmast i att när man vill ställa verbala frågor till gravt funktionshindrade 
personer så får man nonverbala svar. De nonverbala svaren är inte lika 
specifika som de verbala men kan förstås framförallt av anhöriga och 
personal som tillräckligt väl känner personen med gravt funktionshinder och 
hans/hennes sätt att utrycka sig nonverbalt.  
 
Nyckelbegreppet inom forskningsetik är informerat samtycke. Eftersom 
personerna i denna undersökning inte direkt själva kan ge ett verbalt svar så 
förstår jag det informerade samtycket så att det kan nås genom ett samarbete. 
Samarbetet inkluderar den personal och de anhöriga som bär ansvar för 
personen med  grava funktionshinder. Tillsammans med dem kan ett 
informerat samtycke fås på ett godtagbart sätt. Vid sidan av det verbala 
språket finns också kroppsspråket som bör respekteras som en viljeyttring. 
Informerat samtycke kan då betyda att man noggrant observerar 
kroppsspråket för att få ett godkännande.  
 
Formellt och i praktiken bör ett forskningsprojekt godkännas av den etiska 
kommittén inom Kårkulla samkommun. Informerat samtycke uppfattar jag 
då som så att den inte medför någon risk eller något obehag för den gravt 
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funktionshindrade samt att den etiska kommittén (ledningsgruppen) har 
godkänt forskningen. Detta är också fallet då det gäller forskningsprojektet 
kring Aaa-gruppen.18 
 
1.6 Forskningsläge 
 
Såvitt jag känner till har det inte utförts någon motsvarande vetenskaplig 
undersökning rörande religion och personer med grava funktionshinder. Det 
material jag stött på är en del artiklar och undervisningsmaterial rörande 
närmast skriftskolan och konfirmandundervisning. Dessutom är den 
anpassade kyrkliga verksamheten för gravt funktionshindrade relativt ny och 
under utveckling. En svårighet för detta arbete är således att det överhuvud 
finns väldigt lite forskat kring religion och personer med grava 
funktionshinder. Däremot så har frågan om verkligheten hos gravt 
funktionshindrade personer behandlats i Ragnar Furenheds avhandling ”En 
gåtfull verklighet”(2000). Den består av ett insamlat intervjumaterial som 
Furenhed beskriver och analyserar. Han behandlar emellertid inte frågan om 
religion och personer med grava funktionshinder.  
 
Inom ramen för det nordiska samarbetet för kyrkor och funktionshinder har 
jag haft kontakt med Susanne Rappmann vid Karlstad universitet. Hennes 
doktorsavhandling ”Kristi kropp som kritisk metafor”(2005) utgör en 
teologisk reflektion kring funktionshinder. Hon berör spänningen mellan 
normalitet och avvikelse samt spänningen mellan individuella och sociala 
aspekter av funktionshinder. Utgående från Tracys korrelationsteori och 
Bevans förståelse av kontextuell teologi undersöker hon Kristi kropp som en 
kritisk metafor för att belysa och synliggöra alternativ till det som uppfattas 
som självklart.19  
 
Inom forskningen finns det överlag en begränsad litteratur om religion och 
personer med funktionshinder. Därför är det inte förvånande att frågan om 
gravt funktionshindrade personers religiositet inte har varit aktuell. I 
samband med det nordiska mötet kring kyrka och funktionshinder i 
Furuboda (2005) påtalades behovet av forskarsamarbete och nätverk. Med 
andra ord pågår för närvarande ett arbete för att öka samarbetet mellan 
forskare som arbetar med frågor om funktionshinder och religiositet.20  I och 
med att det här arbetet har religion och personer med grava funktionshinder  
i fokus så är det den första religionsfilosofiska avhandlingen inom området. 

                                                           
18  Bilaga nr 7, Ledargruppens beslut angående forskningsprojektet. 
19  Rappmann 2005, 36-37 och 39-43 
20  Fritzon 2007, Projektet har utmynnat i en rapport ”Att tolka det tvetydiga, Tro, liv   

och funktionshinder”. Hemsida: www.furuboda.se 
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Sökningar på flera databaser efter aktuellt material på internet har inte 
resulterat i några konkreta resultat utöver det nämnda. 
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2. Begrepp och kontext 
 
Denna avhandling är skriven inom ämnet teologisk etik och religionsfilosofi 
vid teologiska fakulteten i Åbo Akademi. Det är enligt min mening 
angeläget att reflektera över det självklara att den forskaraktivitet som 
bedrivs inom ämnet är beroende av sitt sammanhang, dess strukturer och 
traditioner. Varje forskare är beroende av en helhet med förutsättningar  för 
forskningen. Helheten kan benämnas för forskarkultur eller 
forskningssammanhang. På samma sätt som övriga aktiviteter i samhället är 
forskningen också bunden till sådana omständigheter som en mänsklig kultur 
representerar. Hur skall man då utgående från denna bundenhet förstå 
forskarideal som är knutna till begrepp som objektiv eller intersubjektiv 
kunskap? Speciellt problematisk kan en sådan bundenhet mellan begrepp 
och kontext vara då det gäller att beskriva människors gemensamma 
aktiviteter i olika sammanhang. Själva språket och begreppen som används 
är intimt förbundna med de problem man önskar utforska och beskriva.21 
Konkret är den här problematiken aktuell genom det faktum att jag i detta 
arbete utforskar ett ämne som jag genom min omsorgsprästtjänst blivit 
bekant med och varit med om att utforma. 
 
Svårigheterna att nå en konsensus bland forskarna kring religionsfilosofiskt 
forskningsarbete tänker jag att har en sådan liknande bakgrund. Det är inte 
möjligt att ställa sig på sidan av mänskliga fenomen såsom religion. Bristen 
på konsensus inom forskningen tänker jag att dessutom har samband med att 
religion som ett mänskligt fenomen är mångfacetterat. Det är förknippat med 
hur vi spontant uppfattar och lär oss uppfatta verklighet. I samband med 
inlärningen övertar vi mönster och traditioner på ett oreflekterat sätt. Men 
det här behöver inte vara problematiskt så länge som mönstren och 
traditionerna fungerar meningsfullt. Problem uppkommer enligt detta synsätt 
framförallt då samhällen och etablerade uppfattningar om verklighet 
förändras.22 Själva sättet att fråga efter rationella grunder och bedriva 
religionsfilosofisk forskning kan därmed vara en betydande del av de 
svårigheter och problem som uppkommer vid utforskandet av religion. 
  
Mot bakgrunden av det tidigare sagda finner jag det därför angeläget att 
påpeka att den religionsfilosofiska uppgiften i denna avhandling är 
begränsad till den lutherska folkkyrkans arbete med församlingsmedlemmar 

                                                           
21  Hertzberg 2002, 28 Beskrivningar av mänskliga uttrycksformer skiljer sig nämligen  

från beskrivningar av fysikaliska och kemiska fenomen genom att de är beroende 
(om än inte slutgiltigt bestämda) av de begrepp subjekten själva använder för att 
artikulera det de gör. (till exempel i en fotbollsmatch sambandet mellan begreppen 
fotboll segra och mål är internt, inte externt). 

22  Kuhn 1970, 184-186 Molander 1996, 192-193 
22
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som har kognitiva funktionshinder. Forskningsuppgiften innebär ett försök 
att förstå och formulera religiositet hos personer med grava funktionshinder. 
Men samtidigt så pekar de nonverbala dimensionerna av religion, hos 
personer med grava funktionshinder, vidare mot gränserna för våra 
möjligheter att uppfatta och formulera religiös verklighet. En 
religionsfilosofisk forskningsinsats är i någon mening alltid reducerande 
eftersom varje beskrivning av en religiös verklighet är begränsad till uppgift 
och metod. Metoderna jag använder, intuition och meningsanalys, är 
relevanta med tanke på att forskarresultaten skall uppfattas vara giltiga och 
foga sig till mängden av omdömen som upprätthålls inom 
forskarsammanhang. Relevant för mig är därför att i detta skede beskriva 
helheten. Till helheten hör de kontextbundna centrala begrepp som är 
relevanta och deras olika sammanhang. Detta är nödvändigt för att kunna ge 
en preliminär bild av helheten som är aktuell i samband med att personer 
med grava funktionshindrader konkret deltar i religiös verksamhet. 
  
I kapitel 2, ”Begrepp och kontext”, börjar jag med att reflektera över 
begreppen religion och filosofi i avsnitt 2.1 ”Religion och filosofi”. Min 
avsikt inte är ge en entydig definition eller programförklaring av begreppen. 
Alla sådana försök tänker jag leder till en förenkling och en reduktion av den 
mångfacetterade verklighet, som begreppen religion och filosofi är en del av. 
Vad som är nödvändigt att inledningsvis reflektera över är hur sådana 
kollektiva begrepp är meningsfulla. En grundläggande tanke är att språk i ett 
vetenskapligt sammanhang inte i princip avviker från språket i något som 
helst annat sammanhang. Problemet är detsamma! Hur skriva eller tala så att 
kommunikationen fungerar och uppgiften blir utförd? Vad jag syftar på är att 
ett religionsfilosofiskt arbete redan är påbörjat i och med val av 
problemområde. Uppgift, metod och material är knutna till varandra. 
Kontexten i detta arbete är den finlandssvenska specialomsorgen och den 
religiösa verksamheten inom Borgå stift. Kontexten innefattar såväl 
samarbetet med omsorgen som det vetenskapliga arbete som bedrivs inom 
ämnet teologisk etik med religionsfilosofi inom Åbo Akademi.  I denna 
konkreta kontext talar man om religion och handlar religiöst. Jag menar att 
det är möjligt och intressant att metodiskt utforska och förstå talet och 
handlingarna i sin kontext. I detta skede av arbetet behöver jag därför kort 
redogöra för min syn på religion och filosofi.23  
 
Därefter fortsätter jag med att redogöra för centrala begrepp som används i 
omsorgen. Närmare bestämt begrepp som används inom omsorgen för att 

                                                           
23  I kapitel 6 ”Gravt funktionshinder och religion”, återkommer jag till frågan om    
 religionsfilosofin mot bakgrunden av den religionsfilosofiska reflektionen i kapitel  

4-5. 
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beskriva kognitiva funktionshinder. Dem vill jag presentera och diskutera för 
att visa på det problematiska med en sådan begreppslighet. Men jag vill 
också reflektera över begreppen och varför de är nödvändiga och 
oundgängliga i språket. I samband med reflektionen vill jag motivera och 
beskriva begreppet ”personer med grava funktionshinder”. Detta utför jag i 
avsnitt 2.2 ”Vad är ett gravt funktionshinder?” Därefter presenterar jag en 
idéhistorisk bakgrund till den kontext och de sammanhang som är relevanta 
med tanke på uppgiften ”Kropp handling och ritual”. Beskrivningen av 
omsorgsarbetet bland finlandssvenskarna innefattar samtidigt ett utvecklande 
av det kyrkligt religiösa arbetet med församlingsbor som har grava 
funktionshinder. Detta beskriver jag i avsnitt 2.3 ”Kårkulla samkommun och 
Borgå stift”. Jag berör då utvecklingen framförallt utgående från de idéer 
och strävanden som varit tongivande i olika skeden av utbyggnaden av 
omsorgen för personer med grava funktionshinder. Men jag beskriver även 
den religiösa verksamhet som församlingarna har ordnat för kognitivt 
funktionshindrade antingen i lokalförsamlingarna eller på stiftsplanet. I 2.4 
redovisar jag det resultat jag hittills nått. 
 
2.1 Religion och filosofi 
 
Då det gäller begreppet religion använder jag mig av ett citat av William 
James för att understryka att religion med nödvändighet inte kan reduceras 
eller definieras med hjälp av en ledande princip eller essens. Religion är ett 
begrepp som knyter samman kollektiva föreställningar och handlingar i en 
konkret kontext. 
 

Most books on the philosophy of religion try to begin with a precise 
definition of what its essence consists of. Some of these would-be 
definitions may possibly come before us in later portions of this course, and 
I shall not be pedantic enough to enumerate any of them to you now. 
Meanwhile the very fact that they are so many and so different from one 
another is enough to prove that the word ”religion” cannot stand for any 
single principle or essence, but is rather a collective name. The theorising 
mind tends always to the over simplification of its materials. This is the 
root of all absolutism and one sided dogmatism by which both philosophy 
and religion have been infested……24 

 

                                                           
24  James 1901-1902, 42 Fastän James försökte undvika en förenklad syn på religion så  

har han då det gäller sin syn på religion kritiserats av Hauerwas. Kritiken riktas 
framförallt mot James syn på institutionaliserad religion och överbetonandet av 
individen då han ser religion som: ”the feelings, acts, and experiences of individual 
men in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation to 
whatever they may consider the divine.” Hauerwas ser detta som uttryck för en 
pietistisk humanism. (Hauerwas 2002 43-86) 

24
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James påpekar det närmast självklara att religion i religionsfilosofiska 
sammanhang står för något som är mångfacetterat och kollektivt. Denna 
praktiska mångfald tar sig till exempel konkret utryck i den mångfald av 
vetenskapsgrenar, som anknyts till begreppet religion enbart vid Åbo 
Akademi. Vid sidan av religionsfilosofi finns religionspsykologi, 
religionsfenomenologi, religionssociologi som vid Åbo Akademi hör till 
ämnet religionsvetenskap. Men de kompletteras med de närliggande 
teologiska vetenskapsgrenarna som vid Åbo Akademi omfattar ämnena 
systematisk teologi, kyrkohistoria, praktisk teologi, nya och gamla 
testamentets exegetik och teologisk etik med religionsfilosofi.25 
 
Mångfalden och försöken att nå en allmänt accepterad förståelse av 
begreppet religion inom religionsfilosofin är många. Men eftersom 
begreppet religion hör samman med många områden av mänsklig erfarenhet 
kan det ifrågasättas om det ens är önskvärt eller trovärdigt att nå konsensus 
kring begreppet. Fastän det kan vara ett problem för forskningen att det 
samtidigt tycks vara både lätt och svårt att utskilja de fenomen som knyts till 
religion så menar jag att det vanligtvis inte är något större problem i 
vardagen. I ett forskarsammanhang kan begreppet religion omfatta en 
mänsklig verklighet som man kan utforska ur olika perspektiv på ett 
meningsfullt sätt. 
 
Mitt intresse i den här avhandlingen är riktat mot det område som jag kallar 
gravt funktionshindrade personers religiositet. Därmed är jag inte i första 
hand intresserad av det organisatoriska ramverk eller av beskrivningar av 
den tro, livsåskådning och ideologi som brukar åtfölja varje religiös 
verksamhet. Istället är det den konkreta aktiviteten och det religiösa 
handlandet som är i fokus. Den aktiviteten organiseras av ett offentligt 
religiöst samfund, den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Konkret är 
verksamheten ett samarbete mellan det finlandssvenska stiftet Borgå stift och 
en kommunal sammanslutning Kårkulla samkommun. På det sättet är de 
organisatoriska strukturerna för verksamheten en del av uppgiften i detta 
arbete, men bara i den mån det berör huvudintresset som är religion och 
personer med grava funktionshinder och våra möjligheter att förstå en 
religiös upplevelse och dess kontext. Religion betyder i den här kontexten 
konkret den verksamhet som faktiskt förekommer och fungerar för gravt 
funktionshindrade och som har konkreta aktörer. Religion uppfattas i denna 
kontext som praktik och finns där den utövas och är en del av det vardagliga 
livet. För att ytterligare ringa in begreppet religion skall jag kort reflektera 
över relationen till två närliggande begrepp. De är begreppsparet 
livsåskådning/världsåskådning samt begreppen spiritualitet/andlighet. 

                                                           
25  Detta är fallet inom Åbo Akademis teologiska och humanistiska fakulteter. Se   
       www.abo.fi. 
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Livsåskådning/Världsåskådning 
 
 
Religion som begrepp upplevs speciellt i sekulära sammanhang som 
föråldrat och svårt att använda. Religion används dessutom ofta i massmedia 
för att beskriva religiösa fanatiker eller i undervisningen om främmande 
religion.  Den främsta förklaringen till detta ser jag i samhällsförändringen. 
Många upplever sig stå främmande inför en utpräglat religiös livsform. 
Livsåskådning/världsåskådning menar man att då är neutralare begrepp som 
man kan använda istället för religion. Detta är fallet i sådana sekulära 
sammanhang där man upplever att tal om religion och tro på Gud saknar 
mening och har förlorat sin betydelse.  Man undersöker då istället vad det är 
för föreställningar, vilken livsåskådning, som är grundläggande för 
verklighetsförståelsen.  Relationen mellan livsåskådning och religion blir då 
lätt sådan att man uppfattar att religionsbegreppet är snävare och omfattar då 
de uttalat religiösa samfundens verksamhet. Livsåskådningsbegreppet 
uppfattas som bredare så att det även innefattar individers och mindre 
gruppers uppfattningar om verkligheten. Det är att observera att här faktiskt 
skett en förskjutning i den värdegrund och användning som begreppen 
refererar till.26 
 
Eftersom jag ändå valt att i detta arbete använda mig av begreppet religion så 
är det ett val präglat av min uppfattning att begreppet religion bättre fångar 
in intentionen och verkligheten i det mänskliga fenomenet. Religion är inte 
enbart en åskådning eller syn på världen, utan föreställningar som förändras 
med livets olika skiften. Religion är enligt min mening mer användbart för 
att det relaterar till allt som knyter samman livet. Vid sidan av föreställningar 
finns också känslan som gör att vi kan uppfatta livet som en meningsfull 
helhet. Men då återstår ännu frågan om inte begreppen spiritualitet/andligt 
liv hade varit ett bättre alternativ framom religion. 
 
Spiritualitet/Andligt liv 
 
I omsorgsarbetet inom Kårkulla samkommun förekommer ett begrepp som 
är påverkat av engelskans ”spirituality”. Närmast kan ”spirituality” eller 
spiritualitet översättas med andligt liv.27 Utgående från en vårdideologi som 
betonar en vård av hela patienten har man även betonat de andliga behoven. 

                                                           
26  Lindfelt 2003, 16-19 Lindfelts bok ”Att förstå livsåskådningar-en metateoretisk  

analys av teologisk livsåskådningsforskning med anknytning till Anders Jeffners 
ansatser.”  beskriver begreppet livsåskådning reflekterar över dess relevans i samtida 
teologisk forskning. 

27  AOL ämnesord 
26
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Vid sidan av de fysiska behoven finns då de andliga behoven som inom 
engelskan betecknas med ”Spritual needs”.28 Inom vårdvetenskapen och 
vårdteologin anknyter man till ett sådant språkbruk då kunskapsobjektet 
beskrivs som människans andliga behov.29 Häri ligger en förklaring till 
varför jag ändå föredrar begreppet religion. Uppdelningen i fysiska behov 
och andliga behov ser jag som konstlad och begränsande. Dessutom 
anknyter den till en dualistisk syn på människan som jag uppfattar vara 
problematisk och som kommer att vara en central frågeställning för 
avhandlingen. När jag använder begreppet religion och religiositet gör jag 
det därför i en bred holistisk bemärkelse. Detta skall uppfattas som så att jag  
använder begreppet religion synonymt med livsåskådning/världsåskådning 
och spiritualitet/andligt liv. Intressant att uppmärksamma i detta skede är de 
enskilda begreppens bundenhet till olika kontext och användning. 
Betydelsen hos begrepp  kan inte fastslås en gång för alla med en entydig 
definition. Därmed leds vi över till frågan om religionsfilosofins roll och 
uppgift. 
 
Religionsfilosofi 
 
Förhållandet mellan Guds upplevelse och religiös erfarenhet samt den 
därmed förknippade frågan om hur vi uppfattar verklighet har alltid 
engagerat och väckt diskussion. Det finns ingen religionsfilosofisk position 
som skulle vara allmänt accepterad. De religionsfilosofiska ståndpunkterna 
vilar i olika filosofiska traditioner och i olika religiösa kontexter. Man har 
försökt skilja åt dem i relation till hur de förhåller sig till verkligheten genom 
att beskriva dem med begrepp som realism, antirealism och non realism.30 
Eventuellt kan en sådan indelning uppfattas vara variationer på tidigare 
indelning av verklighetsuppfattningar i realistiska och idealistiska positioner. 
Svårigheterna att finna en allmänt accepterad uppfattning tror jag är direkt 
beroende av hur man ser på de mänskliga förutsättningarna för och 
utgångspunkten för det religionsfilosofiska arbetet. Vad är religion för något 
och på vilka sätt kan vi på ett vetenskapligt korrekt sätt undersöka och förstå 
religion?31 Beroende på hur man uppfattar det religionsfilosofiska arbetets 
förutsättningar så kommer man att nå olika resultat då det gäller frågan om 
språkets relation till verklighet. Samtidigt vill jag understryka att själva sättet 
att benämna positionerna representerar ett sätt att förhålla sig till religion. De 

                                                           
28  Strang et al 2002, 48-57 
29  Eriksson 1991, 48-52 
30  Kurtén 2003b, 70-73 
31  Herrmann 1998, 80-82  Eberhard Herrmann har i en artikel ”Gud, verklighet och den  

religionsfilosofiska debatten”, preciserat och gett en beskrivning av de realistiska 
och antirealistiska positionerna inom religionsfilosofin. 
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vars positioner inom religionsfilosofi blir klassificerade som realism, anti-
realism och nonrealism kan vara främmande för själva indelningen. 
Begreppslighet och kontext inbegriper därmed frågan om språk och makt. 
Denna frågeställning är relevant också för människor med funktionshinder 
och sjukdomar.  
 
Betyder det ovan nämnda att vi då det gäller religion blir tvungna att 
konstatera att det som fenomen är för komplext och motsägelsefullt för att 
det skall gå att utforska? Risken för en skeptisk hållning är i varje fall 
uppenbar. Min tanke är att religion i sin mångfald knappast är mer 
komplicerad än annan mänsklig aktivitet. Vanligtvis kan vi mycket väl veta 
vad som hör till religion. Risken är att perspektiv och val av metod resulterar 
i en sådan reduktion av religion som gör att en religionsfilosofisk studie kan 
avvisas som missvisande. Det här inträffar enligt min mening framförallt 
ifall vi frånser att religiöst språk är förknippat med konkreta mänskliga 
livsformer. Religiöst språkbruk syns i kollektiva religiösa ritual som dop, 
konfirmation, begravning och gudstjänst. Sådana kollektiva yttringar och 
ritual vilar i religiös tradition. Där ger man inte i första hand en teoretisk 
världsförklaring utan ber, lovsjunger och firar nattvard. Det finns också ett 
behov av att undervisa och reflektera över verksamheten. I det religiösa 
sammanhanget är språket internt knutet till aktivitet och handling inom 
kollektivet.  
 
Jag anser därför att en framkomlig religionsfilosofisk väg representeras av 
en religionsfilosofisk inriktning som via tankar av Schleiermacher och 
Wittgenstein samt idag av Phillips och Kurtén menar att religion kan förstås 
utgående från ett internt perspektiv och konkreta religiösa livsformer.  
Förhoppningen är att i det religionsfilosofiska arbetet undvika metafysisk 
spekulation samt såväl fideism som scientism. Phillips talar om 
nödvändigheten att i det religionsfilosofiska arbetet varken hävda mer eller 
mindre av det som går att veta om religion.32 Kurtén uttrycker något 
liknande i en artikel enligt följande: 
   

Uppenbarligen bör man förstå dessa satser som ett ifrågasättande av det 
vetenskapliga tillvägagångssättets ensamrätt till mänsklig 
verklighetsförståelse. Det innebär inte att vilka teorier som helst får fritt 
spelrum. Det handlar nämligen inte här om teorier. Det handlar om de 
föreställningar som en religiös människa lever av och bygger sitt liv på. 
Eller bättre uttryckt: det handlar om den värld den religiösa människan 
lever innesluten i. Och Wittgensteins poäng är att den existentiella visshet 
som här behövs inte kan bygga på det vetenskapligt skolade förnuftets 
grund. Upplysningens stora misstag ligger enligt denna kritiska hållning i 
att man tänker sig att livsfrågorna kan behandlas och lösas som man löser 

                                                           
32  Phillips 2004, 145-173. 
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vetenskapliga kunskapsfrågor och vetenskapligt-tekniska problem. Det i 
religionen centrala handlar för Wittgenstein om något som den enskilda 
omfattar med hela sin varelse, inte om teorier som man kan ställa sig kallt 
frågande till. Grunden för talet om fideism rycks därmed undan. 

 
Wittgenstein förknippar religionen med vissa ord och uttryck, som är 
centrala i den kristna kontext där han själv lever. Religionen och det 
religiösa språket får samtidigt sin betydelse genom att förankras i viktiga 
sidor av mänskligt liv: kärlek, tro m.m. Det kan därför förstås också av den 
som inte själv lever med i ett religiöst liv. Men denna betydelse har det 
religiösa språket endast så länge det inte sätts in i ett synsätt där allt vilar på 
mänsklig förmåga och mänskligt förnuft.33 

Här finner jag i anslutning till Eriksson en avgörande invändning mot sådana 
religionsfilosofiska inriktningar och strategier som vill bemöta den 
kunskapsteoretiska utmaningen mot religion. Religion uppfattas vara en 
alternativ verklighetsuppfattning som är jämförbar med naturvetenskaplig 
verklighetsuppfattning. Strategin i en sådan religionsfilosofi utgår alltså från 
att människor alltid tolkar världen genom något slags föregående förståelse 
eller ett begreppssystem. Våra erfarenheter är enligt denna syn alltid 
beroende av logiskt primitiva begreppssystem och av de föreställningar och 
förväntningar vi för med oss till upplevelserna. Religion uppfattas således 
som en gigantisk tolkning av världen och av människans plats i den. 
  
Men en sådan uppfattning kan ifrågasättas. Det är inte möjligt att anta att alla 
erfarenheter är tolkade och att människor alltid tolkar. En tolkning skulle 
förutsätta att det är möjligt att vara överens om vad som utgör en tolkning av 
det och det slaget. Ett sådant skeptiskt resonemang driver in en kil mellan 
vad som uppfattas vara en reaktion och dess uttryck. Men oenighet om en 
tolkning vilar alltid på tanken om en föregående enighet i reaktioner, annars 
skulle det inte vara möjligt att vara ense om vad oenigheten handlar om. 
Slutligen når vi fram till enigheten i reaktionerna det vi kallar ”att reagera 
på” eller ”ha en upplevelse av”. En sådan samstämmighet är knappast en 
tolkning. Det finns inte orsaker eller skäl för en viss tolkning. Men vi finner 
här den punkt där skälen tar slut och begreppsbildningen får sin början.34 Här 
möter vi ett resonemang som Wittgenstein använde i sin kritik av Frazer. De 
yttre omständigheterna i livsföringen kan inte användas som orsaker och skäl 
i en religiös teori om verklighet. 
 

Det kan inte ha varit något ringa skäl, mao, inget skäl över huvudtaget, som 
fick ett visst folkslag att dyrka eken, utan helt enkelt den omständigheten 
att de var förenade med eken i en livsgemenskap, alltså inte av fritt val – 

                                                           
33  Kurtén 2003a,   
34  Eriksson 1998, 208 
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utan som hunden och loppan har de uppstått tillsammans. (Om lopporna 
utvecklade en rit, skulle den ha hunden till föremål).35 

 
I detta sammanhang kan det vara intressant att uppmärksamma en vanlig 
uppdelning av religionsfilosofiska synsätt. I filosofiskt lexikon beskrivs den 
som två skilda positioner.36 Den första positionen innebär filosofiska 
överväganden om religionen som en föreliggande mänsklig psykologisk, 
social och historisk verklighet. Religionsfilosofins målsättning är då enligt 
lexikonet att försöka bestämma de väsensbestämda dragen hos och 
betydelsen av det religiösa fenomenet. Den andra positionen beskrivs som 
filosofiska överväganden angående det som religionen handlar om, det vill 
säga en filosofisk undersökning av de religiösa grundfrågorna. Hit räknas 
sådant som ofta kallas metafysik, som behandlar frågan om Guds existens 
och förhållandet mellan Gud och världen, det ondas problem. I denna 
betydelse kan religionsfilosofin dels knyta an positivt till en religion för att 
ge en filosofisk grund för påståendena. Men en sådan undersökning innebär 
även en kritisk diskussion av religion överhuvud. I lexikonet uttrycker man 
en möjlighet att förena de två positionerna genom att peka på förhållandet att 
religion är en verklighet som förekommer på ett annat sätt än natur och 
historia. Därmed ställs religionsfilosofin inför den dubbla uppgiften att 
analysera den form eller den karaktär de religiösa påståenden har 
(religionens språk) och att diskutera giltigheten av dem. Därmed skulle följa 
att religionsfilosofin omfattar de kunskapsteoretiska, logiska språkfilosofiska 
och metafysiska problem som religionen som mänskligt uttryck ställer. 
Vidare griper grundläggande problem i religionsfilosofin in i etik och 
historiefilosofi.37 
 
Enligt min uppfattning är det inte möjligt att förena de två beskrivna 
positionerna. Grundförutsättningarna är så olika att det inte verkar möjligt. 
Den religionsfilosofiska positionen i detta arbete hör närmast hemma i den 
första positionen. Utifrån en sådan posititon är det även möjligt att utforska 
de religiösa grundfrågorna. Men då är det inte fråga om att 
religionsfilosofiskt undersöka en teoretisk religiös tolkning av världen. 
Alternativet är ett medvetet filosofiskt arbete för att komma tillrätta med 
dubbelheten i religionsfilosoferandet. Samma språk som är ett användbart 
verktyg för filosoferandet kring religion riskerar att utmynna i ontologisk 
teori. Uppgiften att förstå religion hos personer med grava funktionshinder 
skulle då resultera i en ontologisk metafysisk beskrivning. Tanken på att 
filosoferandet är en pågående aktivitet för att upplösa problem som språkets 

                                                           
35  Eriksson 1998, 208 
36  Jonsson 2004, En liknande uppdelning finner vi hos Jonsson i boken ”Med tanke på  
                Gud, Introduktion till religionsfilosofin.”  
37  Lübke 1988, 468 
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bilder förleder oss till i fråga om religion ödeläggs därmed.38 I enlighet med 
detta vill jag hänvisa till James kritik av metafysisk filosofi och dogmatik.  
  

För min egen del och ehuru det bjuder mig emot att säga något, som kan 
såra ömtåliga känslor, måste jag öppet bekänna, att, även om dess attribut 
(Gud) vore medelst felfria slutledningar bevisade, jag ej kan fatta att det 
skulle vara den ringaste påföljd för oss i religiöst hänseende, om något enda 
av dem vore riktigt. 
Vad är deras deducerande av de metafysiska attributen annat än ett 
hopblandande och sammanblandande av pedantiska ordboksadjektiv, 
fjärran från såväl sedligt innehåll som från mänskliga behov 
- 
Vad som håller religionen vid makt är något annat än abstrakta definitioner 
och system av hoplänkade adjektiv, någonting skilt från alla teologiska 
fakulteter och deras professorer. Allt detta är efterverkningar, sekundära 
utväxter på dessa företeelser av levande umgängelse med det osedda 
gudomliga, på vilka jag visat er så många exempel och som in saecula 
saeculorum förnya sig i de ödmjuka och anspråkslösa människornas liv.39 

  
Inledningsvis har jag lokaliserat två problemområden för det 
religionsfilosofiska arbetet. För det första människosynen där en del av 
problemet är den västerländska filosofins uppdelning av människan i kropp 
och medvetande. Inom filosofin kan det problemet ses som den 
återkommande diskussionen om “Body and Mind”. Det problemet är av 
central betydelse då man undersöker religiositet hos personer med grava 
funktionshinder. Det finns en risk i att religion uppfattas vara så knutet till de 
verbalt teoretiska föreställningarna att den gravt funktionshindrade personen 
knappast kan vara berörd av religion. Eftersom funktionshindren yttrar sig i 
begränsade möjligheter att kommunicera verbalt uppfattas personer med 
grava funktionshinder ha endast fysiska behov. Religion blir därför aktuellt 
för dem endast i ett diakonalt syfte. De blir objekt för vård och omsorg också 
i religiöst avseende, objekt som det är rätt och riktigt att vårda och ta hand 
om. Men i så fall uppfattas de aldrig som egentliga personer och som subjekt 
i sina liv. Religionsuppfattningar som är formade utifrån de verbala 
teoretiska uttrycken riskerar att utesluta och nedvärdera dem. Detta är 
samtidigt ett historiskt faktum i den kyrkliga verksamheten. De gravt 
funktionshindrade har till exempel inte förrän 1988 haft en 
undervisningsplan för skriftskolan.40  

                                                           
38  Segerdahl 1998, 116 ”Omedvetenheten om verksamheten att filosofera – för det är  

också en verksamhet! – leder till att våra filosofiska verktyg ”ontologiseras”, om jag 
får uttrycka mig så. De vanligaste utläggningarna av Wittgensteins filosofi, av vad 
han menade med språkspel och livsform, är sådana ontologiseranden av instrument 
som Wittgenstein använde i olika syften.” 

39  James 1923, 517-518 
40  Se avsnitt 3.1 ”Gravt funktionshinder och Borgå stift” 
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Det andra problemet för religionsfilosofin tänker jag hör samman med en 
metafysisk och/eller ontologisk utgångspunkt i synen på religion. 
Inledningsvis vill jag hävda att det hänger samman med hur vi uppfattar 
relationen mellan människan som helhet och språket i vid bemärkelse som 
en del av verkligheten. Frågan om hur vi metafysiskt kan uppfatta relationen 
mellan Gud och verklighet är i denna avhandling inte en viktig fråga. 
Faktum är att de flesta gravt funktionshindrade inte har användning för 
begreppet Gud då de i allmänhet saknar ett verbalt språk. I stället uppfattar 
jag att frågan om Gud och Guds närvaro knyts till de konkreta mänskliga 
relationerna och religiösa handlingarna. Det synsättet inbjuder till ett mer 
relevant sätt att närma sig frågeställningen. Eftersom jag vill förstå och 
berätta om religion hos personer med grava funktionshinder så är det här en 
möjlig väg. Poängen med Gud är då frikopplad från metafysiska och 
ontologiska föreställningar om verkligheten. Istället utgår jag ifrån faktiskt 
förekommande religiös aktivitet. Ett Gudsbegrepp som är knutet till våra 
relationer och handlingar öppnar för en förståelse av religion såsom den 
faktiskt förekommer bland människor. 
  
Det här betyder att förståelsen för religion på ett självklart sätt är knutet till 
de konkreta religiösa yttringarna i vårt samhälle. Medlemskapet genom dop, 
skriftskola och ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv samt kyrkliga 
förrättningar såsom vigsel, begravning samt välsignelse av hem är en synlig 
del av religion i samhället. Ytterligare finns det anledning att påminna om att 
religion via centrala religiösa händelser och berättelser är närvarande i 
kalenderåret. Högtider såsom pingst, jul och påsk berör varje 
samhällsmedlem. Detta oberoende av om man sedan själv bedömer sig vara 
materialist, sökare, privatreligiös eller kyrkligt religiös för att anknyta till en 
aktuell uppdelning av livsåskådningar som finns hos Kurtén.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41  Kurtén 1995, 14-15 
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2.2 Vad är ett gravt funktionshinder? 
 
I det här avsnittet går jag in för att presentera termer och begrepp som 
används om personer med kognitiva funktionshinder inom omsorgen i 
Svenskfinland.  Jag kommer att reflektera över de olika termerna och 
begreppen utgående från deras sammanhang. Samtidigt vill jag genom detta 
beskriva relationen språk och verklighet. Beskrivningen innebär ett 
uppgivande av en strävan efter en allmän teoretisk och filosofisk uppfattning 
om språkets natur.42  Med reflektionen strävar jag efter att nå en större 
klarhet kring de begrepp som används i omsorgen. Min avsikt är att genom 
reflektionen visa på olika nyanser i begreppen som hör ihop med deras 
ursprungliga användning i olika sammanhang. Trots att det finns flera 
begrepp för samma mänskliga fenomen så fungerar de vanligen bra i 
vardagen. Olika begrepp kompletterar varandra och huvudsaken är förstås att 
begreppen i vardagen fungerar meningsfullt så att missförstånd kan 
undvikas. Därför är det inte i och för sig problematiskt att det finns många 
begrepp. Utvecklingsstörning, förståndshandikapp och funktionshinder är 
exempel på begrepp som används då det gäller att beskriva personer med 
kognitiva funktionshinder. Det är därför motiverat att ägna utrymme åt att 
beskriva begrepp i deras kontext och sammanhang samt reflektera över deras 
användning. Men faktum att begreppen är många hör också ihop med att 
flera av dem upplevs belastade med negativa värderingar. Det är dem man 
vill undvika såsom diskriminerande och fördomsfulla genom att ta i bruk nya 
begrepp som åtminstone inte ännu är belastade i negativ bemärkelse. Jag har 
i detta arbete valt att använda ett sådant begrepp ”gravt funktionshinder”.  
 
Värdeladdade begrepp 
 
Ett typiskt drag för begreppen som används för att beskriva kognitivt 
funktionshindrade personer är att de förändras med tiden och i takt med 
förändrade värderingar i samhället. Idag är det inte längre möjligt att tala om 
idioter, sinnesslöa, efterblivna eller imbecilla annat än i nedsättande syfte. 
Ändå har de var och en i sin tid varit medicinskt och/eller socialt användbara 
begrepp.  Problemet med begreppsligheten hör som jag förstår det samman 
med att personer med kognitiva funktionshinder ofta har upplevts som en 

                                                           
42  Segerdahl 1998, 213 ”Det borde nu stå klart att resultaten i denna bok inte utgörs av  

någon uppfattning att språket skulle vara en mängd språkspel. De språkspel som vi 
betraktat är nämligen avsedda att visa att det som man redan vid den första anhalten 
har en tendens att kalla ”språket”, inte är språket, utan en bild av språket som vi 
oreflekterat tagit för given. Undanröjandet av detta missförhållande innebär att 
många filosofiska problem försvinner, och därmed också motivet att söka en ny 
allmän uppfattning om vad språket är och hur det fungerar.” 
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fara och belastning för samhället. Så här talade socialdarwinisten Walter 
Ferdinand 1912 (min översättning): 
 

De svagsinta (feebleminded) är parasitiska, en rovgirig klass som aldrig är 
kapabla att ta hand om sina egna saker. De blir samhälleliga utgifter i något 
skede. De ger oerhörd sorg hemma och är en risk och fara för samhället. 
Svagsinta kvinnor är på alla sätt omoraliska och kommer vanligen att bli 
bärare av veneriska sjukdomar eller föda barn som är lika skadade som de 
själva. 
Vi har först nu börjat förstå vikten av svagsinthet som en faktor som 
orsakar armod, kriminalitet och andra sociala problem. Ärvt armod eller 
armod i två eller flera generationen i en och samma familj betyder vanligen 
en ärvd svagsinthet. 
Varje svagsint person, speciellt en högt graderad imbecill är en potentiell 
kriminell som behöver endast den rätta omgivningen och möjligheten för 
att utveckla och uttrycka sina kriminella tendenser. En icke igenkänd 
imbecill är det farligaste elementet i samhället.43 

 
Den som idag kommer i kontakt med både omsorg och personer med 
kognitiva funktionshinder har svårt att förstå det farliga som Ferdinand 
skriver om. Men trots det väcker funktionshinder både obehag och rädsla. 
Den familj som får ett barn som är funktionshindrat kommer att bearbeta 
chocken och förändras av erfarenheten. I den sociala praktiken kommer 
familjen att behöva stöd och hjälp både medicinskt och socialt. Begreppen 
och förhållningssätten i samband med begreppsligheten som möter familjen 
är inte objektiva och värderingsfria. Det är i allra högsta grad begrepp som 
kan försvåra eller hjälpa i olika situationer.44 
  
I det följande begränsar jag mig till att reflektera över de begrepp och 
definitioner som används inom den finlandssvenska omsorgen. Jag gör det 
mot bakgrunden av arbeten av Peter Byrne och Susan Wendell vilka närmast 
representerar en engelsk respektive amerikansk kontext. De begrepp som 
förekommer i en finlandssvensk kontext har ändå en direkt relation till den 
diskussion som förs i angloamerikansk miljö. Den medicinska terminologin 
som WHO har godkänt och klassificerat har utövat ett stort inflytande. 
Terminologin har direkt och genom ett inflytande från framförallt omsorgen 
i Sverige påverkat begreppsligheten i Svenskfinland. Först till frågan om 
varför begrepp är nödvändiga och därefter till den allmänna frågan om 
funktionshinder genom att reflektera över hur WHO definierar 

                                                           
43   Byrne 2000, 104 Vehmas 2005, 75-80 Vehmas ger i sin bok om handikapp ett  

sammandrag av hur funktionshindrade i den västerländska historien blivit förtryckta, 
diskriminerade och utstötta. 

44  Förhammar 2004, 93-95 Synen på avvikelse hade medicinska motiv men centralt  
för bedömningen av funktionshindrade personer var förmågan att kunna försörja sig 
själv. 
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funktionshinder och handikapp. Wendell argumenterar utifrån en mera fysisk 
hållning till funktionshinder och handikapp medan Byrne har tagit upp 
frågan om funktionshinder gällande personer med  kognitiva 
funktionshinder.45 Därefter reflekterar jag över enskilda begrepp inom den 
finlandssvenska omsorgen. Jag går således i reflektionen från allmänna 
resonemang till de enskilda begreppen och begreppet ”gravt 
funktionshinder”. Slutligen reflekterar jag över begreppet i relation till 
närliggande begrepp såsom ”sjukdom” och ”diagnos”. 
 
Nödvändiga begrepp? 
 
Är det överhuvud nödvändigt att klassificera en del människor som kognitivt 
eller gravt funktionshindrade? Frågan är medvetet provokativ. Vems 
intressen är det som återspeglas i att en grupp av människor utpekas som 
kognitivt funktionshindrade? Wendell pekar på faktum att det är svårt att 
hitta entydiga metoder för en förståelse av funktionshinder. När det gäller till 
exempel begreppet rörelsehindrad så får man olika svar beroende på hur man 
frågar. Begreppet definieras genom sin användning i det verkliga livets 
otaliga situationer. Främst sker det genom de juridiskt och statligt 
accepterade begreppsdefinitionerna gällande sociala tjänster. De som 
bestämmer folks lagliga och praktiska rättigheter att få stöd och assistans. 
Till exempel ekonomiskt stöd för utbildning och träning samt rehabilitering. 
Det behövs stöd för att få en rullstol, ombyggnad av hem och mediciner. En 
rörelsehindrad utan anställning behöver få grundläggande ekonomisk 
trygghet för att kunna köpa mat och boende. Det behövs stöd för transporter 
och till exempel möjlighet till handikapp parkering. Socialt accepterade 
definitioner för funktionshinder betyder också ett erkännande av dem som 
står den funktionshindrade närmast. Det betyder enligt Wendell att 
omgivningen får en bekräftelse av en realitet som är viktig med tanke på att 
hålla en person förankrad i ett samhälle.46 
 
Byrne menar att det finns två behov som är acceptabla för att klassificera och 
beskriva någon som funktionshindrad. För det första handlar det om 
samhällets behov av diagnos för att kunna ge rehabilitering och stöd. För det 
andra finns det ett vetenskapligt behov. Medicinsk forskning behöver 
begrepp för att kunna vetenskapligt avgränsa, definiera och utforska 
funktionshinder.47 
 
Wendell intar en mer kritisk hållning och påpekar enligt mig helt riktigt att 
definierandet av funktionshinder och identifiering av individer med 

                                                           
45   Wendell 1996, 5 Byrne 2000, 16 
46   Wendell 1996, 11-12 
47   Byrne 2000, 27-28 
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funktionshinder är en social praktik som inrymmer maktutövning som har 
stora ekonomiska, sociala och psykologiska konsekvenser för dem som är 
berörda. Denna maktutövning kan vara ojämlik. Insikten om det här borde 
motverka en idealiserad syn på definitioner. Makten att definiera är utövad 
och upplevd.48 
  
Både Byrne och Wendell diskuterar också den moraliska sidan av begreppen 
som stämplande, segregerande och förtryckande.49  Det är viktigt att inse att 
varje begrepp riskerar att användas i sådana syften. I det här sammanhanget 
har jag inte möjlighet att gå närmare in på en diskussion om etik, moral och 
begreppslighet. Enligt mig är det en väsentlig aspekt av språkliga begrepp  
och deras användning samt därmed en viktig frågeställning. Men då den här 
avhandlingen är inriktad på religion och personer med grava funktionshinder 
så väljer jag att koncenrera mig på de religionsfilosofiska aspekterna och jag 
kan därför inte gå närmare in på moralfilosofi  och de etiska aspekterna på 
den vardag där begreppen används.50 
 
Begrepp och kontext 
 
Simo Vehmas har visat på det kontroversiella språkbruket i 
forskarsammanhang gällande kognitiva funktionshinder. Det är anstötligt att 
använda det amerikanska uttrycket ”mental retardation” i ett brittiskt 
sammanhang medan den brittiska motsvarigheten ”learning difficulties” är 
förvirrande i ett amerikanskt sammanhang. I Amerika föredrar man att tala 
om ”people” som har ”impairments” (försvagning, försämring, skada) 
medan man i ett brittiskt sammanhang föredrar ”disabled people” framom 
”people with disabilities” för att understryka att mänskor är utsatta för 
förtryckande sociala krafter och inte av fysiska eller mentala skador.51 
 
Byrne behandlar begreppsligheten genom att diskutera den medicinska och 
diagnostiska kategori, ”mental retardation” som tillämpas av American 
Association of Mental Defiency (AMMD). Den lyder ”significantly sub-
average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in 
adaptive behavior and manifested during the developmental period”. En 
poäng med diagnosen och begreppet Mental retardation är att det begränsas 
till utvecklingsperioden fram till 18 års ålder för att skilja det från mental 

                                                           
48   Wendell 1996, 23 
49   Byrne 2000, 108-134 
50   Vehmas 2002, 24  Vehmas avhandling behandlar den moraliska betydelsen av 

begrepp och jag omfattar hans argument om att funktionshinder i första hand bör ses 
som neutrala indikatorer på mänsklig variation och inte som en avvikelse från eller 
annorlunda relation till det normala, vilket riskerar resultera i en sämre moralisk 
position.   

51   Vehmas 2002, 23 
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sjukdom och de skador som t.ex. vuxna får i samband med hjärninfarkt och 
demens.52 
 
Då det gäller begreppet ”mental retardation” anser Byrne därför att det är för 
brett till sitt innehåll. Begreppet ”intellectually disabled” är återigen för 
smalt eftersom begreppet fokuserar ensidigt på den rationella förmågan.  
Byrne föredrar således begreppet ”cognitively disabled” eftersom det 
implicerar skador på förståelsen i en vid bemärkelse. Begreppet innesluter 
således förmågan att tänka, planera och relatera till andra. Byrne diskuterar 
sedan förhållandet mellan begreppen “cognitively disabled” och ”learning 
difficulty/disability”. Byrne anser att om man förstår ”learning” på ett 
tillräckligt brett sätt så fäster det vår uppmärksamhet vid att kognitivt 
funktionshindrade misslyckas med att utveckla intellektuella, språkliga och 
sociala förmågor som normalt hör till den mänskliga arten. ”Difficulty” 
antyder också att det är möjligt med lämplig vård och undervisning att 
övervinna en del svårigheter. Byrne påpekar också att begreppet ”learning 
difficulty/disability” i en del pedagogisk psykologi refererar till bekymmer 
som inte i allmänhet kan räknas till kognitiva funktionshinder såsom till 
exempel dyslexi. Bruket av ”learning difficulties/disability” anser Byrne är 
användbart i dess egen pedagogiska kontext. Bäst fungerar begreppet då det 
handlar om att identifiera inlärningssvårigheter i undervisningssituationer. 
Detsamma gäller den vetenskapliga forskningen i pedagogiska 
sammanhang53.  
 
Byrne påpekar helt befogat att begreppet intelligens är problematiskt på 
grund av de metoder som används för att mäta intelligens.54 Vid mätningen 
används kvantitativa metoder som inte förmår beakta varierande och 
skiftande sociala omständigheter. Då det gäller begreppet mental retardation 
så kan inte en IQ mätning ensamt ge en grund för att uppdela människor i 
undergrupper som i WHOs International Classifications of Diseases. Det 
visar enligt honom även på det faktum att psykologisk vetenskap inte kan ge 
precisa gränser för en klassificering.55 
 

                                                           
52   Byrne 2000, 28  
53   Byrne 2000, 18-19 
54  Damasio 1999, 64-77  Problemet med test som mäter intellektuell kapacitet 

åskådliggörs av Elliot som hade klarat olika intelligenstest med resultatet att hans 
problem varken berodde på ”organisk sjukdom” eller ”neurologisk dysfunktion” 
alltså hade han ”psykologiska anpassningssvårigheter” och fick psykoterapi. Men då 
den inte fungerade kom Elliot till kliniken där han klarade de vanliga testerna för 
pannlobsskador men ledde själv forskarteamet till att undersöka sambandet mellan 
känsloliv och förnuft och skadorna på hjärnan. 

55   Byrne 2000, 29 IQ indelning av ”mental retardation”, mild (IQ 70-50) moderate (49- 
35) severe (34-20) profound (under 20). 
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Byrne hävdar också att ett formellt IQ test inte ger en förutsägbar bild av 
kognitivt funktionshindrade personers förmåga att lösa verkliga problem.56 
Jag omfattar Byrnes argument men anser att den grova nivåindelningen ändå 
kan ha en praktiskt social betydelse. Då det gäller omsorgsinsatser säger 
nivåindelningen något om omfattningen av stödinsatserna. Men för den 
enskilda individen kan det vara en katastrof ifall man enbart använder sig av 
formella IQ-test. Däremot kan testresultaten bidra med statistisk information 
om mångfalden av mänsklig prestationsförmåga. Ett allmänt problem som 
Byrne diskuterar är ifall man överhuvud kan tala om en grupp människor 
som ”cognitively disabled”. På vilket sätt är det meningsfullt att klassificera 
en del människor som kognitivt funktionshindrade? Byrne ser för sin del två 
godtagbara orsaker till att använda kategorin ”cognitively disabled”. Den 
första anknyter till samhälleliga och sociala behov och den andra till ett 
medicinskt vetenskapligt behov. Problemet med kategorin ”cognitively 
disabled” är enligt Byrne att man kan ifrågasätta om det är meningsfullt att 
använda den då det gäller medicinsk forskning. När man undersöker den 
fysiska basen för kognitivt funktionshinder så är det klart att det finns många 
faktorer som ger varierande grad av kognitivt funktionshinder. Det kan vara 
genetiska skador, infektioner hos moder och barn, olika slag av förgiftningar 
och störningar i metabolism och näringsintag.  
 
Byrne jämför här med forskningen kring synen som har ett bestämt organ, 
ögonen, att utforska.Han menar att det inte finns ett bestämt organ för 
intelligens och kognitiva funktioner. Hjärnan som ett säte för intelligens har 
enligt honom inte kunnat föras i bevis. Han ställer sig även tveksam till om 
det finns en intelligens som skulle korrelera med det fysiska. Problemet är 
enligt honom även det att det finns stora svårigheter med att mäta intelligens 
och avsaknad av intelligens.  Han är tveksam till om det är möjligt att tänka 
sig en medicinsk vetenskap om kognitiva funktionshinder, trots att det kan 
finns mycket att säga om specifika former av kognitivt funktionshinder.57 
 
Jag instämmer med Byrne i att kategorin kognitivt funktionshinder kan vara 
svår att använda som vetenskaplig kategori, men däremot opponerar jag mig 
mot hans tanke om att det fysiska inte skulle vara en nödvändig grund för det 
vi kallar intelligens och kognitiv förmåga. Jag stöder mig här på det att 
samtida neurologisk hjärnforskning som, trots att bilden ännu är ofullständig, 
är på väg att ge en heltäckande men komplicerad bild av den fysiskt neurala 
grunden för vår kognitiva förmåga och intelligens. I det här sammanhanget 
är det inte möjligt att gå längre in på detta, men jag hänvisar till Damasio 

                                                           
56   Byrne 2000, 32 
57   Byrne 2000, 27-28 och 111-121 
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samt Lakoff och Johnson och återkommer senare till deras uppfattning om 
att mänskligt medvetande och språk är förankrat i både hjärna och kropp.58 
 
I allmänhet försöker man undvika svårigheterna med språkets mångfald av 
definitioner och klassificeringar genom att använda och befästa bruket av en 
gemensam nomenklatur.59  Speciellt gäller detta för systematisering av 
begrepp och termer inom ett fackområde. En nomenklatur kan i positiv 
bemärkelse underlätta förståelse och förhindra godtycke men det kan också 
användas såsom ett maktmedel. WHO har genom sin satsning på en 
omfattande nomenklatur60 påverkat begreppsbildningen inom omsorgen. Jag 
fortsätter därför med att presentera utvecklingen av begreppet 
funktionshinder inom WHO. 
 
WHO:s definition av funktionshinder 
 
Den allmänna frågan om funktionshinder aktualiseras av WHO:s definition 
av funktionshinder (disability). Det är att uppmärksamma att definitionen 
knyter begreppet funktionshinder till omgivande samhälle och kultur.  

   
”Impairment: Any loss or abnormality of psychological, psychological or 
anatomical structure or function. Disability: Any restriction or lack 
(resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the 
manner and within the range considered normal, for human being. 
Handicap: A disadvantage for a given individual, resulting from an 
impairment or disability, that limits or prevents the fulfilment of the role 
that is normal, depending on age, sex social and cultural factors for that 
individual”. 
Handicap is therefore a function of relationship between disabled persons 
and their environment. It occurs when they encounter cultural physical or 
social barriers which prevent their access to the various systems of society 
that are available to other citizens. Thus handicap is the loss or limitation of 
opportunities to take part in the life of community on an equal level with 
others.61 

 
Definitionen är allmän nog att täcka alla tänkbara funktionshinder. 
Begreppet funktionshinder är användbart då det gäller att påverka 
möjligheterna till ett normalt liv. Funktionshindret får i relation till 
omgivningen konsekvenser som beskrivs med begreppet handikapp. 
Handikapp är ett funktionellt begrepp som definierar funktionshindret i 
förhållande till omgivningen. Det beskriver på ett lyckat sätt det faktum att 
                                                           
58   Damasio 1999, 250-272 och  Lakoff och Johnson 1999, 555-557 
 
60  Nationalencyklopedin, www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=270474.   

Nomenklatur: System som består av termer och beteckningar inom ett fackområde. 
61   UN 1983, Ic. 6-7 



 40 

om inte hjälpmedel kan organiseras i ett samhälle så blir funktionshindret till 
handikapp. Jämför t.ex. med situationen där en person med optiskt 
funktionshinder inte har tillgång till glasögon. Hans funktionshinder blir till 
ett verkligt handikapp, i det samhället. När han får tillgång till hjälpmedel så 
är det inte längre ett handikapp. Undantaget är de yrken och tillfällen där 
glasögon eller liknande hjälpmedel inte är möjliga att använda. 
 
Fastän WHO:s distinktion mellan funktionshinder och handkapp inte 
upprätthålls i vardagsspråket så är det ändå av vårdideologiska skäl av 
intresse att uppmärksamma att funktionshinder inte nödvändigtvis behöver 
bli till handkapp om det är möjligt att ordna med adekvata stödåtgärder. 
Däremot instämmer jag i den kritik som Wendell riktar mot WHO:s 
definition, angående frågan om vad som är normalt: ”a role that is normal, 
depending on age, sex, social and cultural factors, for that individual”.  
Normalitetsbegreppet är fastvuxet i allmänna värderingar och t.ex. i ett 
samhälle där det är ”normalt” att kvinnor inte deltar kan definitionen 
implicera att kvinnor kan vara funktionshindrade men inte handikappade. 
Det inte är möjligt för dem att göra sådant som inte är del av reglerna i deras 
eget samhälle. Till exempel om det inte är nödvändigt för en kvinna att lära 
sig att läsa så gäller det samma förstås i ännu högre grad för en blind kvinna. 
Funktionshindrade kvinnors möjlighet att delta i samhället är oerhört 
kringskurna i samhällen där kvinnor inte förväntas delta. Kvinnors roll att 
sköta hemmet betyder enligt Wendell till exempel att funktionshindret inte 
blir diagnostiserat och därmed får man heller ingen rehabilitering.62 
 
Åldrandet är ett liknande problem som berör WHO:s definition. Handikappet 
uppstår då vi i relation till vår ålder inte kan fungera. I praktiken är det så att 
gamla blir förknippade med funktionshindrade i samhället, helt enkelt för att 
åldrandet är funktionshindrande. Ett samhälle som ger få möjligheter för 
funktionshindrade att delta tenderar att hantera äldre personer på samma sätt. 
63 Byrne anser i likhet med Wendell att WHO:s definition av funktionshinder 
är bra då det skiljer åt funktionshinder från handikapp. Handikappet är enligt 
honom en social konstruktion beroende på bristande förståelse för 
funktionshindret i omgivningen.  Men funktionshinder definitionen har även 
såsom vi tidigare påpekat en relation till begreppet normal funktion. Byrne 
observerar att det finns de som ser den här relationen som intellektuellt och 
moraliskt ohållbar.64 Men Byrne ser inte samma problem i användandet av 
begreppet normal som till exempel Wendell. Hon ser enligt mig helt riktigt 
att begreppet normal funktion kan bli ett hinder då det gäller att stöda 
människor som drabbats av funktionshinder. 

                                                           
62  Wendell 1996, 
63  Wendell 1996, 18 
64  Byrne 2000, 17-18 
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Wendell påpekar att WHO:s definition är att betrakta som en politisk 
kompromiss. Hon ger därför några synpunkter som enligt henne är 
väsentliga då det gäller att förstå begreppet funktionshinder. 
1. en god definition bör beakta inflytandet av den fysiska, sociala och 

kulturella omgivning som en person lever i. 
2. Observera att definitionen av normal, tjänar bestämda syften och därför 

kan användas till att legitimera en dålig behandling av 
funktionshindrade. 

3. Begreppet handikapp är användbart då det gäller att beskriva förlorade 
möjligheter att delta i viktiga aspekter av samhällslivet (varje förlorad 
möjlighet är ändå inte ett handikapp). 

4. Distinktionen mellan funktionshinder och handikapp är i dagligt 
språkbruk inte vanlig. Det är därför av pedagogiskt intresse att 
upprätthålla den. Många svårigheter som funktionshindrade möter är inte 
en självklar följd av deras funktionshinder utan en brist på stöd och hjälp 
från samhället som resulterar i ett handikapp. 

5. Funktionshindret refererar enligt Wendell till bristande förmåga att 
utföra aktiviteter till den grad som antingen är nödvändigt för överlevnad 
i en omgivning eller nödvändigt för att kunna delta i viktiga aspekter för 
livet i ett givet samhälle. Det har enligt Wendell biologiska, sociala och 
erfarenhetsmässiga komponenter.65 

 
Funktionshinder och/eller sjukdom? 
 
Ett allmänt frågetecken kring begreppet funktionshinder som Wendell också 
aktualiserar är gränsen till begreppet sjukdom. Wendell lyfter här fram 
Amundsons distinktion mellan funktionshinder och sjukdom. Amundson 
påpekar en viktig skillnad genom att påvisa att en blind eller en förlamad 
person inte behöver speciellt mycket medicinsk vård. Hans slutsats är att 
funktionshindrade personer kan fungera bra ifall inte omgivningen ställer 
hinder.66 Wendell ser två avsikter i att Amundson gör en distinktion mellan 
funktionshinder och sjukdom. Han vill för det första korrigera en vanlig 
fördom att människor med funktionshinder behöver extra mycket medicinsk 
vård. Han vill för det andra rätta till uppfattningen att funktionshindrade är 
totalt satta ur spel. Men det finns problem med en sådan distinktion. Gränsen 
mellan sjukdom och funktionshinder är inte så klar när det gäller till exempel 
MS och epilepsi. Enligt Wendell underskattar Amundson även proportionen 
mellan människor som får funktionshinder av en sjukdom eller är sjuka på 
grund av funktionshinder. Hon aktualiserar här diabetes samt de 
funktionshinder som orsakas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men Amundson 

                                                           
65   Wendell 1996, 22-23 
66   Amundson 1992, 21-22 
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har en poäng i sin distinktion för den understryker att det inte går att försvara 
hållningen att funktionshindrade personer saknar arbetsmöjligheter och 
möjligheter att delta i samhället. Enlig mig påpekar Wendell helt riktigt 
svårigheten i att funktionshinder gällande arbetsförmågan skulle kräva 
anpassade deltidsarbetsmöjligheter. Men i samhället tenderar man att tänka 
på arbete som heltidsarbete, vilket betyder att det blir svårt för 
funktionshindrade att få arbete. Dessutom är det möjligen också så att 
människor med funktionshinder kanske inte vill ha ett ytterligare stigma i 
form av en sjukdomsdiagnos.67 
 
Kognitivt funktionshinder och finlandssvensk omsorg 
 
Ovan har jag berört värderingar och omständigheter som har inverkat på 
begreppsligheten i SvenskFinland.  Jag fortsätter med att presentera olika 
begrepp som har använts för personer med kogntitiva funktionshinder inom 
omsorgen i Svenskfinland. Begreppen används i en varierande social praktik 
där de kognitivt funktionshindrade personerna behöver få adekvat stöd för 
sitt dagliga liv. Begreppen är användbara vid frågor av social karaktär, 
medicinsk diagnostisering och rehabilitering. Men det är viktigt att observera 
att begreppen är vaga. Speciellt gäller det de olika nivåer av funktionshinder 
som anges.  De bör ses såsom glidande skalor som inte är absoluta utan 
närmast ger en uppfattning om hurudant stöd en person med kogntiva 
funktionshinder kan behöva.68 
 
Psykisk utvecklingsstörning 
 
Begreppet ”Psykisk utvecklingsstörning” och framförallt kortformen 
”utvecklingsstörning” används fortfarande i många sammanhang inom 
omsorgen i Svenskfinland. T.ex. inom Förbundet De Utvecklingsstördas Väl 
har man i flera repriser diskuterat det meningsfulla med begreppet. Är det 
som begrepp föråldrat och vad skulle i så fall vara ett bättre alternativ? 
Tillsvidare har man inte kunnat enas om en förändring fastän man diskuterat 
övriga möjligheter såsom förståndshandikapp och intellektuell 
funktionsnedsättning. Psykisk utvecklingsstörning är som begrepp en 
översättning av en medicinsk diagnos ”mental retardation”. Användningen 
har varit motiverad utgående från AAMDs definition av mentala handikapp. 
Problemet med begreppet psykisk utvecklingsstörning är enligt min mening 
att det som medicinsk definition inbegriper en störd utveckling under 
utvecklingsskedet fram till 18 års ålder. Det problematiska med begreppet 
blir tydligt då utvecklingsstörningen i en vuxen ålder inte har försvunnit 
någonstans utan finns kvar. Den borde då i princip ersättas av en annan 
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68   Bakk och Grünewald 1986, 130 
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medicinsk diagnos. En annan invändning mot begreppet är t.ex. att en 
människa med Downs syndrom nog utvecklas normalt men då i relation till 
en typisk kromosomuppsättning. Det är då inte fråga om en störning av 
utvecklingen utan en normal förväntad utveckling. Dessutom finns det 
många personer vars kognitiva funktionshinder är resultat av en olycka eller 
sjukdom och då är det inte primärt heller fråga om en störning i 
utvecklingen. Begreppet psykisk utvecklingsstörning har även varit 
kombinerat med en IQ klassificering där man graderat utvecklingsstörningen 
enligt IQ. Lindrigt (50-70) måttligt (35-49) och gravt (20-34) och djup 
(under 20).69 Ibland ser man begreppet psykisk utvecklingsstörning i formen 
psykisk utvecklingshämning. Ordet hämning antyder att en möjlig 
utveckling har bromsats upp och ger på det sättet en annan nyans åt 
begreppet.  
 
Begåvningshandikapp/ Förståndshandikapp 
 
Begreppen begåvningshandikapp/förståndshandikapp har i en del 
sammanhang inom omsorgen ersatt utvecklingsstörning som begrepp. 
Begreppen säger klart att det handlar om ett handikapp eller hämning som 
berör den mänskliga begåvningen. I användningen av begreppet 
begåvningshandikapp så har man strävat efter att komma ifrån det negativt 
värdeladdade begreppet psykisk utvecklingsstörning. Men samtidigt har man 
då använt sig av begreppet handikapp som även det är värdeladdat. 
Handikapp kan uppfattas vara en social konstruktion. Något blir 
handikappande ifall inte omgivningen inrättas så att ett handikapp kan 
undvikas.  Till exempel om en pollenallergiker måste vistas i ett arbetsrum 
fullt av pollen så blir det potentiella funktionshindret till ett verkligt 
handikapp. Antingen måste rummet saneras eller så blir han tvungen att byta 
arbetsrum. Begreppet begåvningshandikapp hör samman med 
utvecklingspsykologiska forskningsinsatser av Gunnar Kylén. Han har 
graderat begåvningshandikappet i tre nivåer, A-, B- och C-nivån. Den här 
indelningen påminner om indelningen enligt IQ i lindrigt, måttligt och gravt. 
Men nivåerna är motiverade ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.  A-
nivån handlar om ett grava och djupa funktionshinder. Den 
begåvningshandikappade upplever känslor och konkret verklighet och 
kommer ihåg och känner igen. På B-nivån där begåvningshandikappet är 
måttligt kommer förståelsen av bilder. På det här stadiet börjar talet 
utvecklas och det är möjligt att förstå konkret tal. Man får ett bättre grepp 
om tiden och rummet. I de områden som man ges tillfälle att bli bekant med 
hittar man bra. Inom C-nivån tillkommer förmågan till viss läsning och 
skrivning. Man förstår vad ett skrivet ord är för någonting. Till exempel vet 
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man att en hund är en hund fastän man inte sett precis den hunden förut. 
Man kan börja operera med tankar och till exempel tänka ut alternativ.70 
 
Förståndshandikapp är ett liknande begrepp som används synonymt med 
begåvningshandikapp. I stället för begåvning betonas då förståndsförmågor 
som funktioner av begåvningen. I praktiken används de båda begreppen i 
olika delar av Svenskfinland. Begreppet förståndshandikapp leder 
associationen ibland felaktigt till negationen ”oförståndig” och kan därför 
inte användas. Negationen till begåvning det vill säga obegåvad kan även 
den väcka negativa associationer.71 
 
Gravt funktionshinder/funktionsnedsättning 
 
Gravt funktionshinder är det begrepp som jag föredrar i den här 
avhandlingen då det gäller att beskriva särdrag hos personer som har svåra 
fysiska och psykiska skador. De yttrar sig i och inverkar på de kognitiva 
förmågorna. Begreppet funktionshinder håller på att bli ett välkänt och 
använt begrepp i Svenskfinland. Här syns påverkan åter från Sverige där det 
begreppet redan är etablerat. Begreppet gravt funktionshinder är såsom jag 
tidigare påpekat en översättning av WHO:s definition ”disabled”. Dessutom 
är det använt i FN:s arbete med standardregler för personer med 
funktionshinder. Begreppet ”gravt funktionshinder” visar att det handlar om 
ett svårt och gravt funktionshinder som rör våra ”kognitiva funktioner”, det 
vill säga vår förmåga att handla och kommunicera. Ordet funktionshinder 
uppfattas ibland vara en aning "tekniskt" men i praktiken är det faktiskt så 
som man upplever det. Varför fungerar det inte? Vad är det som hindrar? Då 
finns det ofta en förklaring i  skador som berör den kognitiva förmågan.  
 
Funktionsnedsättning är en alternativ översättning av ”disabled”, ett 
alternativ som används t.ex. i MOD- en pärm om handikapp.72 Förutom att 
begreppet funktionshinder är konkretare så har jag valt det istället för 
funktionsnedsättning därför att jag menar att begreppets senare del kan vara 
riskabelt med tanke på negativ värdering. Ett problem med begreppet ”gravt 
funktionshinder” är att det kan uppfattas som begränsat till den kognitiva 
sidan med betoning på enbart de rationella förmågorna. Det är ett problem 
som accentueras i samband med de grava funktionshinder som hör samman 
med autismspektret. Till problemet hör frågan om hur vi skall uppfatta 
”empatiska funktionshinder”. Är det så att empatin är en del av den 
kognitiva begåvningen eller är den det inte? Den förståelse man har av 

                                                           
70   Kylen 1988, 22-23 samt Bakk och Grünewald 1986, 129-131 
71   Bakk och Grünewald 1986, 126 och 226 Begreppen  

begåvningshandikapp/förståndshandikapp är synonyma.  
72   Kristiansson 1996, Se avsnittet om FN,s standardregler. 
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funktionshinder i samband med autismspektret skulle tyda på ett både och. 
Då det gäller autism och aspergers syndrom så har 75 procent av fallen även 
”kognitiva funktionshinder” medan 25 % är ”normala” eller högt 
presterande. Till exempel är kommunikationsförmågan och social samverkan 
alltid störd i samband med aspergers syndrom vilket kan resultera i att de 
såsom personer blir felaktigt bemötta då man tror att även deras kognitiva 
förmåga är störd, fastän det i grunden handlar om den empatiska sociala 
kommunikationsförmågan.73 
 
Grava funktionshinder/Flerformsfunktionshinder 
 
Ett annat problem när det gäller frågan om begreppsligheten inom 
finlandssvensk omsorg är uttrycket personer med grava funktionshinder och 
relationen till begreppet ”flerforms funktionshindrad”. I den här 
avhandlingen använder jag uttrycket ”personer med grava funktionshinder” i 
samma bemärkelse som begreppet ”flerformsfunktionshinder”. I samband 
med gravt funktionshindrade personer aktualiseras särskilt människosynen 
och vår uppdelning av människan i kropp och medvetande. Typiskt för gravt 
funktionshinder är att de fysiska skadorna och de kognitiva begränsningarna 
går åt samma håll. Det finns skäl att anta att de kraftiga fysiska 
funktionshindren inverkar på det känslomässiga och det rationella. Men detta 
är svårt att utforska eftersom forskning i allmänhet beaktar ett perspektiv och 
därmed väljer bort andra. Därmed blir forskningen fokuserad på antingen det 
fysiska i kroppen eller det psykiska medvetandet. Därmed utesluts en 
helhetssyn som skulle beakta samband och samspel mellan de fysiska 
funktionshindren och de kognitiva funktionshindren. Mitt intresse att förstå 
gravt funktionshindrade personer och deras religion utgår från att det finns 
ett samband och att religion därmed måste ses ur flera perspektiv för att 
uppnå en bättre förståelse av helheten.74  
 
Gravt funktionshinder och medicinsk diagnos 
 
Då det gäller frågan om hur begreppet ”kognitivt funktionshinder” lämpar 
sig som en medicinsk kategori så har Byrne ifrågasatt det. Speciellt 
problematiskt tror också jag att begreppet är i relation till medicinsk diagnos. 
Detsamma gäller begreppet personer med grava funktionshinder som 
närmast lämpar sig som ett kollektivt samlingsnamn för diagnoser som har 
att göra med svåra fysiska skador och skador på den kognitiva förmågan. 
Idag blir diagnoserna allt flera då nya medicinska metoder ger allt klarare 
avgränsade diagnoser typ fragilt X. Men det finns också allt mer 
komplicerade och sammansatta medicinska diagnoser typ Aspergers 
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syndrom. Hit hör också diagnoser som trots att de har en fysisk grund 
framförallt har sociala dimensioner som till exempel ADHD och Damp.  Ett 
sätt att uppfatta situationen är att vi i samhället behöver kollektiva begrepp 
typ ”personer med kognitiva funktionshinder”. De behövs med tanke på 
lagstiftning och sociala beslut för stödåtgärder. Samhället behöver begreppen 
för att organisera stöd åt dem som har kognitiva funktionshinder. Begreppen 
är däremot problematiska för användning inom medicinsk forskning och 
diagnostik. De är inom forskningen närmast användbara som paraplybegrepp 
som samlar under sig en mängd heterogena diagnoser och begrepp med 
anknytning till kognitiva skador.  Då det gäller nivåindelning av kognitiva 
funktionshinder så är det all orsak att minnas att de i allra högsta grad är 
konstruerade och att man därför då det gäller enskilda individer inte kan dra 
alltför långt gående slutsatser. Begreppet ”personer med grava 
funktionshinder” försöker därmed beskriva en person som har ett stort behov 
av stödåtgärder och svårigheter att klara sig själv i vardagens mest 
grundläggande sysslor. 
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2.3 Kårkulla samkommun och Borgå stift 
 
I det här avsnittet vill jag ge en generell bild av hur bemötandet av kognitivt 
funktionshindrade personer har förändrats inom Svenskfinland. Vad jag 
tycker är intressant är att se hur en tidig strävan efter att ge en god omsorg åt 
kognitivt funktionshindrade personer har resulterat i olika slags 
prioriteringar inom omsorgsarbetet. Vid utvecklandet av omsorgsarbetet är 
också de kyrkliga och religiösa frågeställningarna av intresse. På vilket sätt 
bemöter och beaktar man de kognitivt funktionshindrade personerna som 
församlingsmedlemmar inom omsorgen? Utvecklandet av omsorgsarbetet 
inbegriper därmed ett utvecklande av de kyrkliga arbetsformerna inom 
ramen för Borgå stift. Parallellt med beskrivningen av omsorgsarbetet inom 
Kårkulla samkommun redogör jag för utvecklandet av arbetet med 
församlingsmedlemmar inom Borgå stift. 
 
Den här kortfattade idéhistoriska beskrivningen anknyter till det tidigare 
avsnittet 2.2 ”Vad är ett gravt funktionshinder”, genom att ge en beskrivning 
av de sammanhang där begreppen används under olika skeden av omsorgens 
utbyggnad. Omsorgsarbetets utveckling delar jag in i perioder. Perioderna 
ansluter sig till vårdideologiska satsningar och tyngdpunkter enligt följande: 
Omsorgen fram till andra världskriget, Barnens by och Samariterstiftelsen 
(1950-tal), Specialisering och Centralanstalt (1960 tal), Normalisering och 
integrering,(1970tal), Decentralisering och öppen vård (1980-tal), 
Individualisering och avveckling (1990-tal) och Kvalitetsutveckling (2000-
tal). En sådan indelning innebär inte att allting skulle vara förverkligat enligt 
rådande vårdideologi men den fångar in viktiga aspekter av synen på 
personer med kognitiva funktionshinder och utvecklandet av nuvarande 
Kårkulla samkommun.  
 
Omsorgen fram till andra världskriget  
 
Den tidigaste historien för omsorgen och personer med kognitiva 
funktionshinder är inte enkel att beskriva.75 Själva begreppet omsorg hör 
samman med lagen om specialomsorgsdistrikt som kom på 1960-talet.  
Hälsovård och sjukvård var inte utvecklade så som vi känner dem idag. 
Därför dog många av dem som idag kan räddas till livet. Mestadels hölls 
kognitivt funktionshindrade personer hemma i byarna. Endast om de var 
sjuka eller våldsamma kom de att vistas på orter såsom Själö där man 
                                                           
75  Vehmas 2005, 21-23 Svårigheterna med historieskrivningen har enligt Vehmas att  

göra med avsaknad av pålitliga källor före 1800-talet. De arkiv som finns är ensidiga 
skildringar av dem som varit verksamma i institutioner och anstalter som gett vård. 
De funktionshindrade själva har inte lämnat många spår i arkiven. Dessutom är 
perspektivet smalt och inriktat på enskilda individers funktionshinder då det gäller 
framförallt syn och hörsel. 
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samlade folk med smittosamma och mentala sjukdomar.76 Diagnostiseringen 
var inte heller utvecklad så när mentalvården utvecklades i vårt land så kom 
de personer som inte kunde stanna hemma att föras till mentalvårdsanstalter 
likt Ekåsen och Roparnäs. Hemma och i byarna fanns således de som kunde 
klara sig med hjälp av stöd från familj och samhälle. De benämndes för 
bydårar eller byaoriginal och ibland var de undangömda i hemmen. I 
samband med läsförhör och liknande kom de att antecknas i protokoll från 
läsförhör och i kyrkböcker. I och med framväxten av en folkskola och 
läroplikt77 mot slutet av 1800-talet så uppmärksammades de kognitiva 
funktionshindren. Då det gällde arbete och utbildning för funktionshindrade 
personer så inledde man med undervisningen för döva och blinda på 1840-
talet. Pastor Malm hade hämtat idéerna från Manilla institutet som var 
grundat år 1809 i Stockholm.78 Mot slutet av 1800-talet diskuterade man på 
lantdagen vem som hade ansvaret för arbetet med  kognitivt 
funktionshindrade personer. Keijo Plit beskriver attityderna med hjälp av ett 
citat från utskottsdiskussionen där det konstateras.  
 

Kehitysvammaistyö ei kuulu valtiolle eikä julkisen opetuksen tehtäviin, 
vaan se kuuluu kristillisen armeliaisuuden ja hyväntekeväisyyden piiriin.79  

 
Den här inställningen att arbetet med utvecklingsstörda personer hör till den 
kristliga barmhärtigheten och välgörenheten kom att få som resultat att 
kyrkliga väckelseorganisationer och diakonistiftelser i samarbete med 
församlingarna hade en central roll då man började bygga upp arbetet med 
funktionshindrade personer i Finland. Samtidigt uttrycker citatet en allmän 
inställning till de kognitivt funktionshindrade personerna. De är föremål för 
kristen barmhärtighet och välgörenhet. 
 
Industrialiseringen i slutet av 1800-talet och flyttningsrörelsen till städerna 
samt framväxandet av en folkskola och en läroplikt för alla gjorde att man på 
ett annat sätt än tidigare kom att uppmärksamma att det fanns barn som inte 
klarade sig i skolan. Valter Forsius vid skolstyrelsen tog initiativ till att man 
skulle grunda ett svenskspråkigt skolhem för andesvaga barn. Den första 
anstalten Perttula anstalt (1891) grundades i Helsingfors och flyttades efter 
några år till Tavastehus. Anmärkningsvärt är att kyrkliga organisationer var 
med och grundade och upprätthöll många anstalter för funktionshindrade 
personer. Efter självständigheten 1918 grundades Rinnehemmet (1927) av 
Diakonissanstalten i Helsingfors och en del svenskspråkiga kom att vistas 

                                                           
76  Ahlbeck-Rehn 2006, 105-116 
77  Läroplikten motsvaras i Sverige av skolplikten. Det finns således en viktig skillnad i 

att skyldigheten i Finland innebär att man inte blir bunden till att gå i skola som i 
Sverige. Läroplikten kan uppfyllas på andra sätt t.ex. genom privatundervisning. 

78  Plit 1984, 31 samt 42-46 
79  Helosvuori 2000, 37 samt Plit 1984, 282-283  
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framförallt där.80  Suomen Kirkon Sisälähetysseura lät bygga Vaalijala 
(1956) och Porin Diakonissalaitos lät bygga Antinkartano (1956)81 På 
finlandssvenskt håll fanns en privat institution, Finlands svenska 
vårdfunktionärer. Denna förening arbetade tillsammans med 
Finlandssvenska landskommuners förbund från slutet av 1930-talet med att 
väcka beslutsfattarna till att se att det fanns behov av särskilda åtgärder för 
de svenskspråkiga personer som är utvecklingsstörda. Man påtalade bristen 
på svensk service för ”obildbara sinnesslöa barn” och ville att samhället 
skulle inrätta två svenskspråkiga anstalter. Dessutom vill man att hjälpskolor 
skulle inrättas för ”högre stående bildbara” Ett resultat av detta var att en 
kommitté föreslog två svenskspråkiga anstalter, en i södra Finland med 300 
platser och en i Österbotten med 150 platser. Andra världskriget avbröt dessa 
planer.  
 
Den kyrkliga verksamheten under denna period kom att präglas av 
lokalförsamlingarnas arbete. Då det gällde läsförhör och full delaktighet  
kom de kognitiva funktionshindren att vara hinder för de funktionshindrade 
församlingsmedlemmar som behövde skriftskolan för att få rätt att gifta sig. 
Detsamma gällde dem som ville få del av nattvarden men inte klarade 
skriftskolan på grund av sitt funktionshinder. Idéhistoriskt låg tonvikten mest 
på socialhjälp och fattigstuga. Ifall inte den egna familjen kunde försörja 
personen så fanns auktionen där någon mot betalning tog sig an den 
kognitivt funktionshindrade.82 
 
Barnens by och Samariterstiftelsen (1950-tal) 
 
Efter krigen väcktes frågan igen av Finlands svenska vårdfunktionärer men 
först 1952 kunde en kommitté tillsatt av socialministeriet föreslog 
grundandet av en svenskspråkig anstalt med 240 platser. Men under tiden 
tog man inom Borgå stift och Församlingsförbundet ett eget initiativ 
Samariterstiftelsen som grundades år 1954. Stiftelsen strävade efter att 
förverkliga en anstalt för 250-300 utvecklingsstörda barn. Denna planerade 
man att skulle fungera i nära samarbete med Rinnehemmet som 
Diakonissanstalten upprätthöll i Esbo.  
 
Men det hela förverkligades på ett annat sätt. Samariterstiftelsen förhandlade 
med föreningen Barnens by, som drev ett barnhem i Fagervik i Borgå 
landskommun. Samariterstiftelsen fick ett erbjudande om att överta 
anläggningarna för detta ändamål. En ny förening Barnens Värn grundades 
för att driva verksamheten. Stiftande medlemmar var Samariterstiftelsen, 

                                                           
80    Smirnoff 1995, 9 Rinnehemmet flyttades 1938 till Esbo. 
81    Helosvuori 2000, 13-20  
82  Snellman 2003, 9-12 
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Barnens By och Finlands svenska Söndagskolförbund. Syftet var att driva 
och upprätthålla en institution för 30-35 måttligt eller lindrigt 
utvecklingsstörda barn. Institutionen övertog det gamla namnet Barnens 
By.83 Initiativtagarna var kyrkligt engagerade och därför kom verksamheten 
att få en religiös prägel. En egen kyrka St Mikaels kapell byggdes på 
området och en regelbunden gudstjänstverksamhet har bedrivits av Borgå 
domkyrkoförsamling i detta kapell. Vårdideologiskt var verksamheten 
inriktad på att fostra unga med kognitiva funktionshinder.  
 
Centralanstalt och specialisering (1960-tal) 
 
Inom den kommunala sektorn vaknade man så småningom till att göra något 
för de funktionshindrade. Den ledande vårdideologin under 1960-talet var att 
erbjuda en så god och kvalitativ omsorg åt personer med kognitiva 
funktionshinder som möjligt. Detta ville man förverkliga och det menade 
man att bäst kunde ske genom att samla de svensktalande funktionshindrade 
personerna till en och samma anstalt. På så sätt tänkte man att det skulle vara 
möjligt att garantera bästa medicinska expertis och vård. Det första konkreta 
steget togs år 1956 då ett kommunförbund, ”Svenska Finlands vårdanstalt 
för sinnesslöa, kommunalförbund”, grundades för att bära ansvaret för 
omsorgen. 1960 togs den första avdelningen på Kårkulla centralanstalt i bruk 
enligt lagen om vård av psykiskt efterblivna. Lagen kom år 1958 och ålade 
kommunerna att ta ansvar för omsorgen om de utvecklingsstörda. Kårkulla 
centralanstalt var den första anstalten som startade i kommunal regi i 
Finland.84  
 

Inom Samariterstiftelsen arbetade man samtidigt för att anställa en 
socialkurator på heltid för vården av psykiskt utvecklingsstörda. Medel från 
kyrkans landsomfattande insamling Gemensamt ansvar möjliggjorde att man 
år 1962 kunde förverkliga målet.  Inom ramen för socialkuratorns arbete 
började man bygga upp kontaktnät till anhöriga inom hela Svenskfinland. År 
1963 kunde den första kursen för vårdare av utvecklingsstörda förverkligas i 
samarbete med Helsingfors Kristliga Folkhögskola. En stor del av deltagarna 
kunde efter kursens slut få en anställning på den nybyggda centralanstalten i 
Pargas. Enligt de ursprungliga planerna skulle anstalten byggas ut till att 
omfatta 400-430 platser. Men i praktiken stannade platsantalet vid 222 och 
utbyggnadsskedet slutfördes år 1969. Därefter kom man att satsa på den 
regionala verksamheten.  
 

                                                           
83  Barnens By höll namnet ända fram till dess Kårkulla samkommun övertog  

anläggningarna och driften av dem år 1985. Namnet förändrades då och blev 
Utterbäcks boende.  

84    Smirnoff 1985, 7, 9-12 
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Samarbetet mellan den framväxande Kårkulla centralanstalten och Borgå 
stift var till en början en angelägenhet som sköttes i samarbete med Pargas 
svenska församling. Söndagsskolverksamheten bedrevs under 1960-talet och 
fram till mitten av 1970-talet i Pargas svenska församlings regi. Vid den här 
tiden var många av dem som kom till Kårkulla barn och ungdomar. 
Kyrkoherde Erik Lindqvist med fru Linnea var ledare för verksamheten som 
också omfattade regelbunden kyrkogång i Pargas kyrka. Två skriftskolor 
ordnades av Pargas svenska församling 1966 och 1968. Därefter ordnades 
ytterligare två skriftskolor i samarbete med den teologiska fakulteten i Åbo. 
Skriftskolorna var inriktade på de lindrigt och måttligt utvecklingsstörda 
personerna.85 
 
Kommunerna på Åland köpte sig platser inom Kårkulla kommunalförbund. 
Samtidigt bedrev man en del egen verksamhet initierad av den lokala DUV 
föreningen. Man startade daghemmet Särskolan. Föreningen Rädda Barnen 
byggde därefter Backaskolan som var en träningsskola för personer med 
utvecklingsstörning. År 1965 gick föräldrar, som genom Samariterstiftelsens 
vänner r.f. var samlade i olika kretsar i Svenskfinland, samman i en 
riksförening. De Utvecklingsstördas Väl r.f. skulle ge föräldrarna möjlighet 
att påverka utvecklingen och arbeta för de utvecklingsstördas sak. Slutligen 
bildade de olika föräldrakretsarna 11 lokalföreningar och den tidigare 
riksföreningen ett förbund som man kallade för Förbundet de 
utvecklingsstördas väl r.f. (FDUV). Till en början anställde man en 
fritidskonsulent för att sköta om fritidsverksamhet och sommarläger.86  
 
Normalisering och integrering (1970-tal) 
 
På 70-talet kom vården av personer med kognitiva funktionshinder att 
präglas av en vårdideologi som intog en kritisk hållning mot de centrala 
tankar som hade byggt upp Kårkulla centralanstalt. Normaliseringsprincipen 
och tanken på att man inte skulle specialbehandla eller särbehandla 
funktionshindrade ledde till tankar om och strategier för en integrering i 
samhället. De kognitivt funktionshindrade skulle inte vara tvungna att flytta 
från sina hemorter till centralanstalten i Kårkulla. Istället skulle man försöka 
ordna med stöd för såväl normalisering som integrering på hemorten. I linje 
med detta byggde man mot slutet av 70-talet och framåt boendeenheter, 
arbetscentraler och rådgivning i Österbotten, Nyland och Åboland. 
Resultatet blev det svenska omsorgsdistriktet som i samband med att den nya 
specialomsorgslagen 1978 kom att få namnet ”Kårkulla kommunalförbund 
för specialomsorger”. Samarbetet mellan Pargas svenska församling och 
Kårkulla samkommun fortsatte under 70-talet då det gällde söndagsskolan 

                                                           
85  Smirnoff 1985, 29-30 
86  Se hemsida på adress: www.fduv.fi. 
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och gudstjänsterna i Pargas kyrka. Ett annat konkret samarbete gällde 
själavård och uppstod genom samarbetet mellan TD Fride Hedman från Åbo 
Akademi och psykolog Solveig Basilier på Kårkulla. Samarbetet pågick från 
senare hälften av 1970-talet fram till 1981 och allt som allt 25 
teologiestuderanden utförde sin själavårdspraktik på Kårkulla vårdhem. 
Under terminerna kom studenterna en gång i veckan och träffade klienterna 
antingen individuellt eller i grupp.87 
  
Inom Åland kom utvecklingen att präglas av den nya lagen från 1978. 
Ålands Vårdförbund bildades 1979 då man insåg att omsorgen var en 
kommunal angelägenhet. Tidigare hade omsorgen enbart baserat sig på 
köpta platser inom Kårkulla samkommun. Nu byggde man egna 
gruppbostäder i Mariehamn. Då det gällde arbetet med anhöriga förde man 
1974 förhandlingar mellan Samariterstiftelsen och FDUV r.f. om att skapa 
en centralorganisation för det frivilliga omsorgsarbetet i Svenskfinland. 
Samariterstiftelsen upplöstes och verksamheten övertogs av 1975 av den 
nygrundade förbundet FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl). En 
kurs- och informationskonsulent anställdes med tanke på utbildning och 
information. FDUVs verksamhet började byggas ut med framförallt 
fritidsverksamhet och kursverksamhet i samarbete med de 11 lokala DUV-
föreningarna. FDUV ordnade kurser och utbildade informatörer och 
föräldrarådgivare. FDUV hade även en egen tidskrift Läka och Lära (startade 
redan 1965). De utger även i samarbete med Kehitysvammaliitto en lättläst 
nyhetstidning, LL-bladet, som utkommer med 26 nummer per år.88 
 
Decentralisering och öppenvård (1980-tal) 
 
Den inriktning på normalisering och integrering som startade på 1970-talet 
fortsatte på 1980-talet med att även de gravt funktionshindrade skulle få 
service i sin närmiljö. Små regionala boenden med 10-12 platser grundades i 
Svenskfinland. Avvecklandet av Kårkulla centralanstalt syntes i en 
minskning av platsantal och i ombyggandet av centralanstalten till ett 
vårdhem. De stora avdelningarna delades upp i mindre enheter på ca 5 
platser. Inriktningen på öppenvård i regionerna markerades med ett 
namnbyte 1981. Kommunalförbundet för omsorger i Svensk-Finland.3 

 

I takt med att omsorgen byggdes ut så väcktes frågan om hur man skulle 
ordna med den andliga verksamheten för förståndshandikappade i hela 
Borgå stift. Representanter för stiftsrådet i Borgå stift, förbundet de 
utvecklingsstördas väl FDUV och Kårkulla samkommun möttes vid ett 

                                                           
87    Smirnoff 1985, 57-60 
88  www.fduv.fi, Information om förbundet och dess verksamhet finns att få på  

dess hemsida. 
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seminarium på Kårkulla vårdhem år 1981 och enades om behovet av en 
teologtjänst för arbetet inom Borgå stift. Initiativ till att inrätta en prästtjänst 
för omsorgsarbetet i Borgå stift togs vid stiftsmötet 1982 av pastor Ulf 
Sundsten, men initiativet vann inte tillräckligt med understöd och förföll. 
Stiftsmötet ville utreda det totala behovet av tjänster. Samtidigt uppmanades 
församlingarna att via samarbete i prosterierna ägna uppmärksamhet åt de 
förståndshandikappades själavård. Hösten 1982 förordnades Björn Öhman 
att vid sidan av kyrkoherdetjänsten i Iniö församling fungera som präst på 
Kårkulla vårdhem. Arbetstiden inom omsorgen definierades som en dag 
varannan vecka. Andaktsrummet på Kårkulla invigdes den 8 januari 1985 av 
biskop Erik Vikström. Det blev en konkret symbol för samarbetet mellan 
omsorg och kyrka. Ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv blev genom 
detta möjligt på vårdhemmet. Men arbetet med att åstadkomma en 
teologtjänst inom Borgå stift för omsorgen fortsatte. 1986 startade ”Projekt 
för utvecklandet av arbetet bland förståndshandikappade i Borgå stift”. 
Projektansvarig var Helena Ewalds. I slutrapporten konstaterade hon bland 
annat att de finskspråkiga omsorgsdistrikten har var sin egen teologtjänst 
men att Borgå stift saknar en sådan tjänst.89  
 
Individualisering och avveckling(1990-talet) 
 
Vårdideologiskt eftersträvade man på 1990-talet en alltmer individualiserad 
omsorg. Målsättningen var att i den egna hemregionen kunna erbjuda varje 
kognitivt funktionshindrad person alternativ och valmöjlighet gällande 
servicen. Utbyggnaden av Kårkulla samkommuns verksamhet fortsatte. I 
slutet av 1990-talet fanns det ett 70-tal verksamhetsenheter i hela 
Svenskfinland. De utgörs av gruppboenden, arbetscenter, dagcenter och 
omsorgsbyråer. Namnet förändrades till ”Kårkulla samkommun, sociala 
omsorger i Svenskfinland”. På Kårkulla vårdhem fanns det i slutet av 1990-
talet 91 personer kvar. En avveckling av vårdhemmet pågick och enligt 
planerna kommer ett trettiotal personer att få bo kvar under resten av sin 
livstid. 
 
1992 flyttade de kvarvarande ålänningarna hem från Kårkulla. 1994 bildades 
Ålands omsorgsförbund med uppgift att ge service åt personer med 
utvecklingsstörning. Efter det har man byggt ut omsorgen ytterligare så att 
den ger service åt 100 personer med kognitiva funktionshinder. Till skillnad 
från omsorgen inom Kårkulla samkommun som köper fritidstjänster av 
FDUV så ingår även fritidsverksamheten som en väsentlig del av 
verksamheten inom Ålands omsorgsförbund. Under framförallt 90-talet har 
samarbetet mellan Mariehamns församling och Ålands omsorgsförbund 
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utvecklats till att omfatta regelbundna andakter på Margaretagården och en 
gudstjänstverkstad årligen. 
 
Under FDUVs rikskonferens år 1996 grundades föreningen Steg för steg. 
Den är de kognitivt funktionshindrades egen organisation som är en 
fullvärdig medlem av Nordiska samarbetsrådet sedan 1998. Steg för steg tog 
år 1999 initiativ i riktning mot FDUVs förbundskongress med tre motioner 
rörande behovet av stödpersoner, rätten till ett eget hem, om yrkesutbildning 
och arbete med lön. 
 
Redan från början, när man byggde upp omsorgen, samarbetade man med 
Borgå stift, kommunerna och tredje sektorn för att åstadkomma vård och 
rehabilitering för kognitivt funktionshindrade. Men frågan om rätt till 
religion behövde föras vidare. Inom Borgå stift väckte Ulf Sundsten genom 
ett nytt initiativ frågan om ett omsorgsprästprojekt. År 1989 beslöt stiftsrådet 
att starta omsorgsprästprojektet från och med den 1.8.1990. Projektet 
finansierades av församlingarna i Borgå stift och administrerades av 
stiftsrådet i Borgå stift. Omsorgsprästens arbetsrum tillhandahålls av 
Kårkulla samkommun och man tillsatte en arbetsgrupp för att stöda 
projektet. Kyrkoherde Björn Nalle Öhman förordnades till ett treårigt projekt 
som omsorgspräst. 
 
Målsättning för omsorgsprästprojektet var att hålla kontakt med och stöda 
församlingarnas andliga arbete bland utvecklingsstörda och deras närstående 
så att de får de tjänster de behöver i egenskap av församlingsmedlemmar. 
Till målsättningen hörde också att samarbeta med omsorgsbyråerna och 
övriga organ för att vidareutveckla det andliga arbetet och stöda kontakten 
mellan omsorgen och församlingarna. Personalens utbildning framförallt i 
religiösa och etiska frågor och handledning hörde till målsättningen. 
Själavården bland de utvecklingsstörda och deras närstående var en annan 
viktig del av målsättningen. Dessutom fick omsorgsprästen i uppdrag att 
hålla kontakt till stiftet och kyrkans arbete bland utvecklingsstörda personer, 
Förbundet de utvecklingsstördas väl och dess lokalföreningar samt delta i 
attitydfostran och sträva till att uppnå en positiv inställning till 
utvecklingsstörda personer.90 
 
Efter att de tre projektåren var till ända gjordes en utvärdering och man 
beslöt att fortsätta med projektet tillsvidare. Mot slutet av 90-talet tog man 
initiativ till att åstadkomma en permanent omsorgsprästtjänst inom Borgå 
stift. Den förverkligades slutligen så att det vid stiftsrådet i Borgå stift och 
avdelningen för diakoni och samhällsansvar (ADS) inrättades en 
omsorgspräst. Mycket har hänt i samarbetet mellan omsorgen och stiftet. Det 
                                                           
90    Öhman 1993, 1-3 
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har uppstått samarbete kring handledning och utbildning. Ett konkret 
exempel på samarbetet var den kurs för församlingsanställda som 
arrangerades vid stiftets kursgård Lärkkulla och Kårkulla vårdhem. I den här 
utbildningen som omfattade tre avsnitt 1996-1997 deltog den dagliga 
verksamheten i Karis arbetscenter som utbildare av 11 församlingsanställda 
som ville fördjupa sig i omsorgsarbetet. Speciallärare Monica Åkerblom och 
omsorgspräst Nalle Öhman fungerade även som utbildare. Också inom 
omsorgen har specialskriftskolan för gravt kognitivt funktionshindrade och 
under de senaste åren integrerad skriftskola skötts genom samarbete. Ett 
annat viktigt område för samarbetet har berört personalutbildningen och 
själavården i döds- och krissituationer. Konkreta handlednings- och 
utbildningstillfällen har ordnats inom så kallade ”Inför döden kurser”.91 
 
Rätten till religion för funktionshindrade behandlades av FN 1993 och 
infördes som standardregel 12 rätt till religion. Där poängteras att staterna 
skall uppmuntra åtgärder så att människor med funktionsnedsättning får 
jämlika möjligheter att utöva sin religion. Ett frågetecken är vad som menas 
med jämlika möjligheter.  Ett konkret svar är att församlingsverksamheten 
bör göras tillgänglig. Det handlar om att röja undan hinder för deltagande. 
Vårdideologiskt är slagorden integration och inkludering. Ett bra exempel är 
att göra högmässan och nattvarden tillgänglig för personer med kognitivt 
funktionshinder. I grund och botten handlar det om att påverka attityder och 
att använda stöd och olika hjälpmedel som gör att ett deltagande är möjligt.  
Ett annat exempel berör arrangemang som gör det möjligt för gravt 
funktionshindrade att delta i skriftskolan.92  
 
Kvalitetsprojekt och inkludering (2000–tal) 
 
Inom omsorgen har den individuella målsättningen som startade i och med 
specialomsorgslagen och dess krav på ett omsorgsprogram för varje 
kognitivt funktionshindrad resulterat i ett så kallat Kvalitetsprojekt. Fastän 
projektet är avslutat i och med att en kvalitetsmanual har tagits fram, så 
indikerar detta en fortsatt process mot en större kvalitetsmedvetenhet inom 
omsorgen. Med hjälp av manualen vill man säkerställa att alla omsorgstagare 
inom Kårkulla samkommun regelbundet via samtal får en justerad och 
konkret verksamhetsplan inom omsorgen. Samtidigt ingår det i 
kvalitetsarbetet en tydligare prioritering av verksamheten så att resurser kan 
styras till ett arbete som höjer livskvaliteten för den enskilde brukaren.93 
Ännu är det emellertid för tidigt att säga på vilket sätt arbetet de facto 

                                                           
91  Personalutbildning i Borgå stift 1996-1997, 
92             Kristiansson 1996, I pärmen MOD-handikapp finns ett avsnitt om  FNs  

standardregler och regel 12 om religion. 
93  Pettersson 2002,   
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kommer att höja kvaliteten. De ekonomiska förutsättningarna för omsorgen 
krymper och ger mindre resurser att arbeta kvalitativt. Frågan är hur man 
med krympande resurser förmår upprätthålla de individcentrerade 
arbetssättet och hur man skall upprätthålla kvalitet trots det. Inom ramen för 
kvalitetsmanualen har samarbetet mellan Borgå stift och omsorgen tagit sig 
ett konkret uttryck i arbetet med en handlingsplan vid dödsfall. Dödsfall och 
möjligheterna att få sörja, rätt att få delta i minnesstund och ta avsked av den 
döda vid en begravning berör kvalitativa målsättningar. Handlingsplanen vid 
dödsfall ingår i omsorgsmanualen och ingår även som bilaga till den första 
kvalitetsmanualen. 
 
Nytt för omsorgen är att det återigen har öppnats ett ungdomsboende på 
Kårkulla vårdhem. I samband med hemmet ordnas det specialundervisning. 
Det nya är att det finns ungdomar med kognitiva funktionshinder som  
kommer till Kårkulla vårdhem för att omsorgen inte klarar dem ute i 
regionerna. I samband med omorganiseringen av Stiftsrådet i Borgå stift har 
omsorgsprästen flyttats till en nybildad central vid kyrkostyrelsen, Kyrkans 
Central för det svenska arbetet (KCSA). Men tjänsten är fortsättningsvis 
utlokaliserad och är ett distansarbete med arbetsrum på Kårkulla vårdhem. 
Kårkulla kapellet har under år 2006 genomgått en grundrenovering och 
återinvigdes i 2007. Kapellet har inretts med tanke på möjligheter till 
meditation och beröringsmässa. Kyrktextilierna är vävda på Pargas 
Arbetscenter och togs i bruk i samband med återinvigningen av kapellet den 
30.03.2007. 
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2.4 Sammanfattning  
 
I kapitlet 2 ”Begrepp och kontext” har jag beskrivit och reflekterat över de 
begrepp och den kontext som är central för avhandlingen. En inledande 
reflektion över begreppen religion, filosofi och gravt funktionshinder har 
varit nödvändig för att förtydliga problematiken och beskriva kontexten, de 
olika sammanhang som är aktuella vid genomförandet av forskaruppgiften. I 
avsnitt 2.1 noterade jag bristen på konsensus som finns inom 
religionsfilosofisk forskning. En inledande tanke är att bristen på konsensus 
skulle kunna förstås utifrån förhandsuppfattningar om vad som är centralt för 
religion. Uppgiften att beskriva religion och personer med grava 
funktionshinder uppfattar jag vara möjlig utgående från de konkreta 
uttrycken för utövad eller praktiserad religion. Det inverkar även på hur jag 
uppfattar den religionsfilosofiska arbetsuppgiften. I relation till gravt 
funktionshindrade personers religiositet som kan karaktäriseras såsom 
nonverbal väljer jag därför att arbeta utifrån uppfattningen att religion är ett 
mångfacetterat mänskligt fenomen. Målsättningen är att förstå fenomenet 
utgående från de konkreta uttryck det tar sig i gravt funktionshindrade 
personers liv. 
 
Det kontextuella greppet i kapitel 2 är fruktbart eftersom det visar sig att 
centrala begrepp är mångbottnade och vaga. Betydelsen är knuten till 
språkanvändningen i konkreta sammanhang. Detta illustreras av reflektionen 
över begrepp med anknytning till religion. Sådana begrepp som jag redogjort 
för är livsåskådning/världsåskådning och spiritualitet/andlighet. Jag 
använder begreppet religion parallellt med de övriga begreppen. Illusionen 
om att det går att teoretiskt definiera sig ur religionsfilosofiska 
frågeställningar går därmed förlorad. Det finns inte någon möjlighet att 
uttala eviga sanningar oberoende av ett levande och föränderligt språkbruk.  
 
Begreppen i anslutning till gravt funktionshinder i avsnitt 2.2  visar på att det 
är många faktorer som inverkar på språkliga begrepp och deras funktion. 
Begreppsligheten är invävd i omsorgsverksamheten där den används både på 
ett meningsfullt och ibland problematiskt sätt. I avsnitt 2.3  kunde jag visa på 
hur förändringar i den idéhistoriska synen på vårdarbetet avspeglar sig i hur 
man begreppsligt vill definiera sin verksamhet. Med hjälp av en bild vill jag 
försöka åskådliggöra vad som uppnåtts så här långt i avhandlingen. Bilden 
som presenteras är tänkt att fungera såsom ett hjälpmedel för förståelsen. 
Med hjälp av nya bilder illustrerar och sammanfattar jag den förståelse av 
religion och personer med grava funktionshinder som jag nått inom varje 
kapitel. Det blir ett sätt att återknyta till den tidigare reflektionen och visa på 
poänger. Viktigt att observera är att bilderna inte skall uppfattas som 
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teoretiska förklaringar av orsakssammanhang utan fungera hjälpmedel för 
reflektion och förståelse. 
 
Bild 1 visar på de sammanhang som är relevanta för den religionsfilosofiska 
forskarprocessen i detta arbete och sammanfattar kapitel 2. Det illustrerar på 
vilket sätt det språk vi använder för att beskriva verklighet konkret är knutet 
till olika sammanhang. Betydelsen av begreppen är direkt beroende av 
sammanhanget. Men i det dagliga mänskliga livet finns det inte vattentäta 
skott mellan sammanhangen. Begreppens betydelser går in i varandra och i 
ett forskningsarbete rör man sig i de olika sammanhangen. Poängen är att ett 
ords betydelse inte kan fastslås utan det har olika betydelser. En konsekvens 
blir att religionsfilosofiskt arbete alltid behöver vara konkret förankrat i 
något sammanhang. En annan konsekvens är att ett ords betydelse inte kan 
fastslås en gång för alla.  Förståelsen av religion och personer med grava 
funktionshinder är beroende av de tre sammanhang som är centrala. Det 
finns inte vattentäta skott mellan sammanhangen i ett forskningsarbete av 
detta slag rör man sig i de olika sammanhangen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omsorgssammanhang 
Konkret representerat av 
omsorgsarbetet inom  
Kårkulla samkommun 
 

    Religiöst sammanhang 
    Konkret representerat   
    av det kyrkliga arbete 
    som bedrivs i Borgå stift. 

Forskarsammanhang 
Konkret representerat 
av religionsfilosofisk 
forskning vid Åbo 
Akademi 
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Den svarta punkten betecknar fokus i denna avhandling. 
Punkten kan konkret uppfattas som all den religiösa 
verksamhet och religion som involverar personer med grava  
funktionshinder. Den blir senare identifierad som Aaa-
gruppens verksamhet. Punkten uppfattas då konkret som 
mötet mellan människorna i Aaa-guppen och 
frågeställningarn om religion.  
 
 
 
Tre sammanhang är således aktuella. Det är 
Omsorgssammanhang, Religiöst sammanhang och 
Forskarsammanhang.  Sammanhangen utesluter inte 
varandra men kan uppfattas knutna till olika slags mänskliga 
aktiviteter som blir aktuella i mötet med den konkreta 
religiösa verksamheten med person som är gravt 
funktionshindrade. Bilden illustrerar ett aktuellt 
kunskapsteoretiskt dilemma. Vid utforskandet av mänskliga 
aktiviteter så är begreppsligheten forskarens dilemma. 
Språket är en nödvändig del av all slags mänsklig aktivitet 
och samtidigt är språket förutsättningen för forskaren som i 
sitt arbete vill skapa ökad förståelse och insikt. 

 
 

Den yttre cirkeln representerar de sammanhang som inte är 
aktuella i detta arbete men som trots det är tänkbara. De kan 
beskrivas med begreppet kultur. Alla möjliga sammanhang 
som vi relaterar till. Den yttre streckade gränsen visar på att 
det finns gränser för varje mänsklig ansträngning. Vad som 
finns utanför bilden är således det område som för tillfället 
är okänt för alla. Gränsen kan möjligtvis indikera en 
förhoppning om att utforska det okända. I så fall förskjuts 
gränsen. Men gränsen är nödvändig även av den 
anledningen att det finns en gräns för vad som kan sägas och 
tänkas. 
Det finns en lockande tanke i bilden nämligen  
föreställningen att det skulle vara möjligt att se något 
bortom och utanför gränsen. Men en sådan föreställning är 
närmast att likna vid ett illusionsnummer. Berättelserna om 
det som finns utanför gränsen är stadigt förankrad i 
föreställningarna innanför. 
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3. Religion och personer med grava funktionshinder 
 
 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för sådan kyrklig verksamhet som 
har utvecklats och anpassats för gravt funktionshindrade personer från 1980-
talet och framåt. Presentationen är nödvändig med tanke på att det 
filosofiska greppet i denna avhandling är kontextuellt men också för att 
verksamheten är relativt okänd utanför omsorgssammanhanget. Det konkreta 
filosofiska greppet innebär att avhandlingen är en helhet där de olika 
avsnitten stöder varandra och leder fram mot ett samlat resultat som får 
betydelse för uppfattningarna om och förståelse av religion och personer 
med grava funktionshinder. I avsnitt 3.1, ”Religiös verksamhet i Borgå stift”, 
redogör jag för verksamheten genom att först presentera olika former av 
anpassad verksamhet. De olika formerna presenteras utgående från det 
faktum att den kyrkliga strategin att möta församlingsmedlemmar med grava 
funktionshinder har tagit sig två huvudformer. För det första har man strävat 
efter att anpassa existerande verksamhet för kunna öppna upp och integrera 
funktionshindrade församlingsmedlemmar. Ett bra exempel på det här är 
högmässan och olika försök att i den beakta de gravt funktionshindrade 
församlingsmedlemmarna och deras behov. Den andra strategin har varit att 
skapa specialverksamhet med maximal anpassning. Typexempel på detta är 
specialskriftskola I och II. I de kyrkliga strävandena finns det en tydlig 
parallell till de idéhistoriska strategierna inom omsorgsarbetet som redan 
presenterades i avsnitt 2.3. 
  
Ett annat exempel på en anpassad verksamhetsform inom omsorgen har jag 
valt att kalla Aaa-gruppen. Den har som arbetsform blivit etablerad och är 
intressant eftersom den befinner sig i ett gränsområde. I den kombineras 
beröring i form av taktil stimulans med religiös ritual och gregoriansk sång. 
Med andra ord berör Aaa-gruppen centrala teman för den här avhandlingen, 
nämligen våra uppfattningar om verklighet i olika sammanhang och hur vi 
beskriver och uppfattar relationen kropp och medvetande. Verksamheten i 
Aaa-gruppen var till en början ett försök att erbjuda något åt gravt 
funktionshindrade personer. Men Aaa-gruppen ställde mig inför 
grundläggande frågor om religion och vad det är som gör att vi uppfattar 
något som religion. Hur är det möjligt att avgränsa det religiösa området utan 
att samtidigt göra våld på uppfattningar om verklighet så att den religiöse 
utövaren och den icke initierade betraktaren känner igen sig? Jag 
konkretiserar frågeställningarna med att reflektera över Aaa-gruppen som en 
forskningsuppgift i avsnitt 3.2 ”Aaa-gruppen en forskningsuppgift”. Där 
redogör jag för den kvalitativa studie inom vilken jag samlade in material 
från Aaa-gruppen. Med hjälp av materialet som består av 
observationsprotokoll, frågeformulär och intervjuer beskriver jag Aaa-
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gruppen och redogör för resultat från Aaa-gruppen i följande avsnitt, 3.3 
”Material från Aaa-gruppen”. Slutligen gör jag ett sammandrag av resultaten 
i avsnitt 3.4 Sammanfattning.  
 
3.1  Religiös verksamhet i Borgå stift 
 
Fenomenet religion är, som jag tidigare påpekat i avsnitt 2.1, mångfacetterat 
och komplicerat. Därför är det nödvändigt att konkret beskriva religiös 
verksamhet som involverar personer med grava funktionshinder. I fokus är 
således de gravt funktionshindrade församlingsmedlemmarnas möjligheter 
att delta i religiös verksamhet. Det är bra att påminna sig om att kyrklig 
verksamhet inom Borgå stift med gravt funktionshindrade personer är ett 
relativt nytt fenomen. Det är därför motiverat att i denna avhandling 
presentera sådan konkret religiös verksamhet som gjort det möjligt för gravt 
funktionshindrade personer att delta i sin kyrkas verksamhet de senaste 
årtiondena. En av de första uppgifterna jag fick då jag blev förordnad till 
präst vid Kårkulla vårdhem 1982 var att organisera andakts- och 
gudstjänstliv samt skriftskola. Det var en utmaning med tanke på att hela 
utbildningen till präst hade varit fylld av verbal information och träning. 
Utmaningen blev att anpassa verksamheten till funktionshindren och att 
upptäcka de nonverbala aspekterna av kommunikationen i praktisk handling. 
Men samtidigt kunde jag snart konstatera att det inte var något tomrum jag 
kom till. Redan tidigare hade Pargas svenska församling ordnat såväl 
söndagsskola, skriftskola samt transporter till högmässan i Pargas för dem 
som bodde på vårdhemmet94. 
 
Men det var olustigt att konstatera att gruppen gravt funktionshindrade 
församlingsmedlemmar som länge räknades till de icke-bildbara, väldigt 
långt var uteslutna från religiös verksamhet. En stark bidragande orsak till de 
attityderna ansåg jag vara förbunden med den lutherska traditionen och 
betoningen på det verbala i religionen. Dit hör predikan, bibelläsning, och en 
verbal religiös fostran. Personer med grava funktionshinder inbjöds 
visserligen till gudstjänster men i praktiken var det mest de lindrigt och 
måttligt funktionshindrade församlingsmedlemmarna som deltog. Ibland 
gjorde föräldrars starka religiösa engagemang att även personer med grava 
funktionshinder fick möjlighet att delta men det var närmast undantag. Den 
problematiska situationen för församlingsmedlemmar med grava 
funktionshinder uppmärksammades först i samband med att biskopsmötet 
1982 godkände Konfirmandplan för specialskriftskola I. Den var avsedd för 
lindrigt och måttligt funktionshindrade personer. Därefter blev det dags att 
fortsätta på arbetet på konfirmandplanen för Specialskriftskola II, för 
personer med grava funktionshinder. Den planen godkändes 1988 av 
                                                           
94  Se tidigare avsnitt 2.2 ”Kårkulla samkommun och Borgå stift”. 
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biskopsmötet.95  Intressant nog så var det i samma tider som man också inom 
samhället i övrigt tog ställning till läroplikten för personer med grava 
funktionshinder. Läroplikten hade de hittils varit befriade från. År 1990 
upphörde förfarandet med undantag från läroplikten för personer med grava 
funktionshinder. Verksamheten kring specialskriftskola II på 1980-talet kom 
att öppna ögonen också för övriga religiösa behov hos gravt 
funktionshindrade församlingsbor. Efter konfirmationen uppstod frågan om 
möjligheten till fortsättning inom församlingen. Närmast handlade det om 
möjligheten till regelbunden högmässa och andakt samt själavård. I det 
fortsatta redogör jag för situationen i Borgå stift, då det gällde utvecklandet 
av religiös fostran och delaktighet för personer med grava funktionshinder.96 
 
Specialskriftskola II 
 
I kyrkolagen är stadgat, att varje döpt medlem bör beredas möjlighet att gå i 
skriftskola.97 Det är ett stadgande som på ett självklart sätt har fungerat som 
motiv för församlingarna att göra något för de gravt funktionshindrade 
församlingsmedlemmarna. Specialskriftskola II och satsningen på 
konfirmandarbete för gravt funktionshindrade församlingsmedlemmar hör 
ihop med detta faktum. Det var uppenbart för alla berörda att här behövde 
det göras en satsning för att öppna skriftskola för gravt funktionshindrade 
församlingsmedlemmar. Majoriteten av den finländska ungdomen i åldern 
14-15 år deltar i skriftskola. Därför var det, för gravt funktionshindrade och 
deras anhöriga, en bekräftelse på utanförskap och diskriminering, att man 
inte hade möjlighet att delta i skriftskolan. Efter det att biskopsmötet 
godkänt undervisningsplanen för specialskriftskola I fortsatte en ny 
arbetsgrupp inom kyrkan med att förbereda nästa steg som till en början 
kallades ”kort nattvardsundervisning” för gravt funktionshindrade. Under 
arbetets gång kom arbetsgruppen att ifrågasätta det meningsfulla i att tala om 
en kort nattvardsundervisning. Hur skulle man förstå ”kort 
nattvardsundervisning”? Var det en skriftskola eller inte? Hur skulle 
anhöriga och övriga engagerade förstå en sådan benämning av 
skriftskolundervisningen? Risken för att den korta nattvardsundervisningen 
skulle betraktas såsom något speciellt och förstärka utanförskapet var 
uppenbar. Arbetsgruppen föreslog därför en förändring.98  
 

                                                           
95  Biskopsmötet 13-14.9.1988 Kehitysvammaisten rippikoulusuunnitelman  

tarkistaminen. 
96  Storbacka 1992, Hennes pro gradu avhandling beskriver skriftskolan  

bland kognitivt funktionshindrade personer i Borgå stift. 
Plit 1984, Döva hade en lång tid varit befriade från plikten att gå i skriftskola. De 
hade ändå fått delta i nattvarden. 

98  Helosvuori 1998, 53-54 
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I samband med att biskopsmötet år 1988 tog undervisningsplanen till 
förnyad behandling så beslöt man ändra totalplanens ”korta 
nattvardsundervisning” till Specialskriftskola II. Målsättningen för 
skriftskolan sattes inte på den verbala kognitiva nivån. Men målsättningen 
var tudelad. För det första är målet att stöda föräldrarna till gravt 
funktionshindrade ungdomar i deras situation av att vara föräldrar till en 
konfirmand. För det andra är målet att stärka konfirmandens identitet och 
möjliggöra en erfarenhet av Guds kärlek och accepterande genom att söka 
efter möjligheter till deltagande i församlingens liv. I och med betoningen av 
dopet ansåg man det vidare vara viktigt för konfirmanden att få undervisning 
för att självständigt med stöd kunna delta i konfirmandundervisningen. Då 
det gällde innehållet och metoderna betonas i specialskriftskola II fyra 
delområden. 
 
1. Konfirmanden får en erfarenhet av, att man vill ha kontakt med 

honom/henne som person. Konfirmandens familj, närvårdare och 
medmänniskor vill man lära känna hemma, på boende eller vårdhem. 

2. Konfirmanden ges en erfarenhet av att bli vårdad och accepterad på 
kroppens plan, genom att man deltar i grundvården och genom att man 
med fysioterapi, musik och avslappning försöker utöka konfirmandens 
möjlighet att behärska, handla och uttrycka sig. 

3. Konfirmanden får möjlighet till delaktighet i församlingens gemenskap 
genom att fira nattvardsgudstjänst och genom att man skapar möjlighet 
för konfirmanden att delta i gudstjänst och församlingsliv. 

4. I konfirmationen bekräftar man dopet och löftena om Guds barns 
ställning och ber för konfirmanden och välsignar honom/henne.99 

 
Den första specialskriftskolan för gravt funktionshindrade hade startat inom 
Kårkulla vårdhem 1983-1984. Årligen ordnade jag därefter 
konfirmandundervisning för personer med grava funktionshinder som inte 
tidigare fått den möjligheten. Detta var en av utmaningarna med 
omsorgsprästarbetet. Det var möjligt att ordna med konfirmandundervisning 
eftersom skriftskolan formellt kunde genomföras såsom vuxenskriftskola. 
Konfirmanderna fick göra konfirmandundervisningen i vuxen ålder. En 
konkret dokumentation av en sådan specialskriftskola II är informations- och 
undervisningsvideon Johans skriftskola.100  Den berättar om planering och 
genomförande av en specialskriftskola II inom ramen för ett samarbete med 
anhöriga, personalen på Kårkulla vårdhem och lokalförsamlingen i Pargas. 
Ett genomgående drag för specialskriftskola II har varit den lilla gruppen 

                                                           
99  Biskopsmötet 13-14.9.1988, Kehitysvammaisten rippikoulusuunnitelman  

tarkistaminen  
100  Grönholm 1990, Videofilmerna från ”Johans skriftskola” handlar om en  
 Specialskriftskola II som genomförs på Kårkulla vårdhem. 
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med 4-6 konfirmander. Varje konfirmand har en egen assistent som ger stöd 
och som har tillräcklig kännedom om konfirmandens behov och sätt att 
uttrycka sig. I utgångspunkten beaktar man därmed de funktionshinder som 
finns och lägger dem tillrätta så att konfirmanden får möjlighet att delta. I 
praktiken handlar det om att anpassa konfirmandtidens program till boende, 
mat och omsorg så att de inte uppstår hinder för deltagandet i konkret 
undervisning och konfirmation. 
  
De flesta av deltagarna i specialskriftskola II har endast en mycket begränsad 
förmåga att kommunicera verbalt. Genom detta kommer tyngdpunkten i 
konfirmandundervisningen att ligga på det konkreta. Betoningen ligger på 
det konkreta handlandet och religiösa ritualer. Detta blev en metodisk 
utgångspunkt för skriftskolans målsättning. Konfirmanden lär sig genom att 
det religiösa sammanhanget blir bekant på ett konkret och praktiskt sätt. Ett 
bra exempel på detta är att man istället för att verbalt berätta om nattvarden 
firar den. Högmässans olika moment och nattvarden blir bekant och så 
småningom uppstår ett kunnande som kan sägas bestå av förväntan inför och 
igenkännande av nattvarden. Det uppstår en säkerhet i det praktiska 
handlandet och mötet i nattvardssituationen. Hela undervisningen blir en 
process med beaktande av hela människan och, framförallt, ett beaktande av 
kroppen och sinnena. Den traditionella konfirmandplanen med betoning på 
undervisning och fritid fick vika för ett mer holistiskt grepp. Mötet med Gud 
ses som något som finns med i bemötandet och relationerna under hela tiden. 
Konfirmandundervisningen handlade därför konkret om att få bekanta sig 
med församlingens verksamhet och den vägen få kunskap om vad en 
församling är, men också om själva umgänget i samband med detta. Konkret 
består skriftskolan av traditionellt deltagande i olika slags andakter och 
förrättningar för att få kännedom om dem osv. men består också av vanlig 
måltidsgemenskap i samband med luncher, middagar och kaffe. 
 
Livet-Tron-Bönen 
 
Mycket av det som gjordes inom ramen för specialskriftskolorna i Finland 
kom också att påverka totalreformen av konfirmandarbetet i Finland. Ett 
resultat blev att den nya ramplanen ”Livet-Tron-Bönen”, som år 2002101 
ersatte den gamla totalplanen och specialskriftskolorna, är inkluderande. 
Indelningen i den vanliga skriftskolan och specialskriftskolorna slopades. 
Enligt den nya ramplanen för skriftskolan är det möjligt att göra en anpassad 
skriftskola för församlingsmedlemmar med olika slags funktionshinder. 
Enligt planen kan församlingarna ordna allt ifrån små konfirmandgrupper 
(max 4), med maximal anpassning för gravt funktionshindrade, till stora 
grupper (max 25) där någon funktionshindrad person är integrerad. 
                                                           
101  www.evl.fi/kkh/kcsa/krifo/konfirma.htm  
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Integrering och inkludering förutsätter vanligen att det ordnas lämpligt stöd 
och en stödperson. Utgångspunkten är konfirmanden och möjligheten att 
stöda konfirmanden som församlingsmedlem. En skriftskola som är 
genomförd enligt en plan för omvänd integrering finns presenterad i två 
videofilmer ”Ett sätt att leva” och ”Upplevelseskriba”.102 Den omvända 
integreringen betydde i praktiken att vanliga konfirmander inbjöds till en 
skriftskola tillsammans med konfirmander som vaqr gravt 
funktionshindrade. I videofilmerna framträder flera typiska drag för en 
skriftskola som beaktar personer med grava kognitiva funktionshinder.  
 

- teamarbete, som betonar lärarnas roll som handledare och 
deltagarnas roll som ansvariga aktörer. Gemenskapen föds av 
samverkan i dagens olika aktiviteter. 

- dagsprogrammet är välstrukturerat och uppbyggt kring olika typer 
av aktivitet. 

- ingen fritid och inga lektioner, livet uppfattas holistiskt, religion och 
tro är en totalhållning i världen. 

- varje dag bygger på en central helg i kyrkoåret (t.ex. pingst, jul, fasta 
och påsk). Detta sker genomgående i val av psalmer sånger, äventyr 
och mat. 

- bibelkunskap i form av dramatisering (t.ex. fottvagning). 
- varje dag firas högmässa med nattvard som en konkret beredelse för 

konfirmationen 
- hjälpmedel för kommunikationen (pictogram, teckenstöd, 

boardmaker, bilder och frälsarkransen mm). 
- ”learning by doing” undervisningen bygger på konkret arbete.(t.ex. 

byggande av påskträdgård). 
- egen dagbok med bilder från aktiviteter fungerar som minne och 

feedback. 
- stormöte med tanke på processen i hela konfirmandgruppen och 

uppmuntran till eget ansvar. 
- gruppövningar med tanke på gemenskap, vi-anda och gränser i 

gruppen. 
 

Skriftskolan med gravt funktionshindrade konfirmander tar sikte på att 
kristen tro är inkluderad i vardagslivet, festerna och högtiderna. Bemötandet 
och attityderna blir centrala nonverbala element i skriftskolan. Gränserna för 
individ och kollektiv bearbetas. Fram växer en erfarenhet som består av ett 
igenkännande av de mest centrala beståndsdelarna i kristen tradition, 
nattvarden, dopet som daglig förnyelse, bönen och bikten. Dopet är synligt i 
den dagliga övningen av ljuständning och korstecken. Bikten är närvarande i 

                                                           
102  Grönholm 2000, Två undervisningsfilmer ”Upplevelseskriba” och ”Ett sätt att leva”   
  berättar om en integrerad skriftskola för personer med grava funktionshinder.  
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bemötande och olika varianter av beröring. Inom en sådan 
konfirmandverksamhet som är praktiskt orienterad och handlingsinriktad blir 
kristen begreppslighet och förståelse knuten till det vardagliga livet. En 
tydlig bild för en sådan uppfattning om religion är därmed Paulus bild av 
kroppen och dess delar. Bilden framhäver gemenskapen och handlingarna i 
gemenskapen som något organiskt centralt för religion i kyrka och 
församling. En sådan uppfattning begränsar inte religion till gudstjänst och 
andakt eller dogmatiskt formulerade trossatser. Religion är ett sätt att leva. 
 
Tro och ljus gudstjänster  
 
Jean Vanier103 är en av förgrundsgestalterna inom den katolska kyrkan då det 
gäller arbetet med funktionshindrade personer och grundare av L’Arche 
rörelsen. Han har också grundat den så kallade ”Faith and Light” rörelsen för 
anhöriga till personer med kognitiva funktionshinder. Inom ramen för den 
samlas kognitivt funktionshindrade personer och deras anhöriga för att fira 
mässan och umgås över en bit mat eller kaffe efteråt. Inspirerade av 
kontakter med Jean Vanier och L’Arche och ”Faith and Light” försökte man 
på 1980-talet i Helsingfors regionen starta liknande grupper. Till en början 
var det ett samarbete mellan det finska och svenska omsorgsarbetet med 
församlingsmedlemmar som har kognitiva funktionshinder. Efter ett 
initialskede så fortsatte arbetet separat på svenska och finska. Grundidén var 
att besöka de olika församlingarna i Helsingforsregionen samt att i tur och 
ordning inbjuda kognitivt funktionshindrade församlingsbor och deras 
anhöriga för att där fira högmässa. Målsättningen har varit att anpassa och 
planera gudstjänsten för kognitivt funktionshindrade församlingsbor så att de 
får möjlighet att delta i högmässan. Efter mässan inbjuds kyrkfolket till 
gemensam samling i församlingshemmet med mat, kaffe och program. 
Tanken har varit att skapa möjlighet och inbjuda till närmare gemenskap 
mellan församlingsborna. I praktiken har samlingarna varit begränsade till en 
eller två högmässor per år. De här samlingarna har också inneburit en 
möjlighet för gravt funktionshindrade personer att få en fortsättning på 
skriftskolans nattvard. Tro och ljusmässorna är exempel på en anpassad 
verksamhetsform i församlingarna. 
 
Gudstjänstverkstad  
 
Ett annat sätt att arbeta med högmässan och gravt funktionshindrade 
församlingsmedlemmar är hämtat från Norge. Inom ramen för det nordiska 
samarbetet samlades anhöriga och kyrkligt verksamma till konferens i Oslo. 
Under konferensen fick vi pröva på en verksamhet som kallades 

                                                           
103  Vanier 1990, Byggandet av gemenskap med personer som är funktionshindrade är en  

central del av en helhetssyn på individ och samhälle hos Vanier. 
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”kirkeverksted”. Grundidén var att den lokala församlingen inbjuder 
funktionshindrade personer och deras anhöriga för att vara med om 
gudstjänstförberedelse på lördagen för att sedan kunna fira söndagens 
högmässa tillsammans. Inom Borgå stift har den här verksamheten kallats 
för ”Gudstjänstverkstad” och den har varit aktuell framförallt i de 
församlingar som har många boenden och arbetsplatser för 
funktionshindrade inom sitt område. Den första hölls i Mariehamn 1998 då 
också ”integrationsprest” Morten Svendsen från Norge introducerade 
arbetsformen. 
 
I Mariehamns församling strävar man efter att årligen ordna en 
Gudstjänstverkstad i samarbete med Ålands vårdförbund och den lokala 
DUV föreningen. Omsorgsprästens arbete i Borgå stift har strategiskt satsat 
på att regelbundet i de olika regionerna ordna med gudstjänstverkstäder. I ett 
segregerande samhälle är det inte enkelt att finna förståelse för särskilda 
behov. Då det gäller gravt funktionshindrade personer så finns det mycket 
som behöver läggas till rätta för att det skall bli möjligt för dem att delta. De 
vanligaste konkreta problemen har att göra med fysiska hinder i 
kyrkorummet. Det är t.ex. ofta svårt att delta i nattvarden vid altarringen på 
grund av trappsteg. Dessutom finns det praktiska hinder gällande 
möjligheterna att få stödpersoner engagerade på söndagen. Inom omsorgen 
finns det på grund av krav på sparsamhet och kostnaderna den minsta 
personalbemanningen på helgdagarna. Med tanke på gudstjänstdeltagande är 
detta problematiskt då det kan vara svårt att dela på boendegruppen och 
personalen. Här är den bästa lösningen ett samarbete mellan församlingen, 
den lokala DUV-föreningen och omsorgen. På sättet kan transporter för 
fysiskt funktionshindrade men också extra stödpersoner för gravt 
funktionshindrade ordnas för att möjliggöra ett deltagande i gudstjänsten. 
 
Men vid sidan av de fysiska hindren finns det övriga svårigheter som handlar 
om bemötandet av personer med grava funktionshinder. Svårigheterna 
kulminerar för de gravt funktionshindrade personernas del i predikan. I 
luthersk religionsuppfattning är förvaltandet av sakrament och predikan 
omistliga. Men hur skall det förstås i relation till församlingsmedlemmar 
som inte har möjligheter att ta till sig ett verbalt språk?  I samband med 
gudstjänstverkstäderna har det funnits möjligheter att pröva anpassad 
predikan. Vanligtvis har det skett i form av olika slags dramatisering av 
bibeltexter så att budskapet blir synlig konkret handling.  
 
Själavård och bikt 
 
Då det gäller möjlighet att få själavård har det funnits begränsade 
möjligheter för personer med  grava funktionshinder att få kontakt med 
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församlingsarbetare. Den största svårigheten gäller kommunikationen. Då 
själavårdsarbetet nästan alltid har inneburit samtal så har de gravt 
funktionshindrade automatiskt fallit utanför. De har dessutom svårt att 
meddela sig om sina behov av själavård. Men trots det har det förekommit 
att personer med gravt funktionshinder velat få själavård. I samband med 
dödsfall, minnesstunder, begravningar och kriser har jag besökt arbetsplatser 
och boenden och då gett möjlighet åt dem som enskilt vill ”prata” med 
prästen. Det som till en början förvånade mig var att det även fanns personer 
med  grava funktionshinder som ville använda sig av erbjudandet. Detta 
fastän möjligheten att kommunicera var begränsad till att vara tysta 
tillsammans eller använda sig av några få ord. 
 

K fick aldrig vara med om jordfästningen när hans mamma dog. Han 
arbetar inom ett arbetscenter och då det gavs möjlighet ville han tala med 
prästen enskilt. Gråten och orden ”mamma död” var allt jag uppfattade till 
en början. När han lugnat ner sig så talade han om Jesu död och mamma 
död och kombinerade dem såsom jag förstod det. Och samtidigt så blev han 
lugn och glad igen. Det samma upprepade sig många gånger under alla de 
år jag träffat K. 
 

Av sådana möten i en själavårdssituation kan det vara svårt att dra några 
slutsatser. Men jag förstod att K. vill berätta att mamma var död och att han 
sörjde fastän han visste att mamma i sin död var tillsammans med Jesus och 
alltså hade det bra. Svårigheten att få själavård är emellertid betydande och i 
församlingarnas verksamhet utgår man från att församlingsbornas egen 
aktivitet är avgörande för att man skall få själavård. Då det gäller 
församlingsmedlemmar som har grava funktionshinder är det oftast inte 
möjligt. I församlingsstrategin skulle det därför vara viktigt att 
uppmärksamma att de här människorna också kan ha ett behov av själavård. 
Detta skulle ske lite på samma sätt som det till själavården hör att aktivt 
erbjuda hjälp vid kris och sorgesituation.  
 
Med tanke på att stöda personalen och uppmärksamma gravt 
funktionshindrade personers behov av själavård så har jag ordnat ”Inför 
döden kurser” inom omsorgens personalutbildning. Kursen lyfter fram 
vanliga sorg och krisreaktioner och vill stöda planeringen av en 
krisberedskap inom omsorgen i samband med plötsliga dödsfall. 
Traumatiska upplevelser i samband med olyckor, sjukdom, självmord och 
våld förekommer inom omsorgen. Såväl personer med kognitiva 
funktionshinder som deras personal behöver stöd i sådana situationer. Det 
gäller att skapa en beredskap och möjligheter till avsked i samband med 
dödsfall och minnesstunder för den avlidne såväl på boendet som inom den 
dagliga verksamheten. I det sammanhanget gäller det också att bygga 
nätverk och kontakter till församlingarna och deras resurser. 
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Retreat/rekreation 
 
En av insikterna i arbetet med gravt funktionshindrade personer i Borgå stift 
var att det behövs en konkret församlingsanknytning för att de erfarenheter 
och kunskap som skriftskolan ger skall kunna användas. Redan tidigt 
aktualiserades behovet av regelbunden verksamhet för funktionshindrade 
och deras anhöriga på församlingens lägergård i Pargas svenska församling. 
Det frågades om inte församlingen kunde ordna med en verksamhet ute på 
Koupo lägergård. 1985 kunde det första lägret ordnas som ett samarbete 
mellan Pargas svenska församling, DUV föreningen i Västra Åboland och 
Kårkulla samkommun. Ända sedan dess har det därför regelbundet hållits 
”Koupo läger”. Först ordnades det läger en gång i året men behovet var 
större än så och nuförtiden är det läger regelbundet varje höst och vår. Det 
huvudsakliga syftet har varit att de funktionshindrade personerna skall få 
träffas i församlingens utrymme på fritiden. Verksamheten har framförallt 
byggt på fri samvaro i form av promenader, måltider, psalm/sångstunder, 
andakter och mässa.Till en början var det så att de flesta deltagarna inte hade 
grava funktionshinder men så småningom har deras antal på retreaten ökat. 
Det är nuförtiden en brokig skara som träffas på Koupo lägergård. 
 
Församlingsklubb/Samtalsgrupp 
 
I de församlingar som har boenden och arbetsplatser på sitt område ordnar 
man vanligtvis någon anpassad verksamhet för funktionshindrade 
församlingsmedlemmar. De gravt funktionshindrade är vanligtvis inte så väl 
representerade i sådana grupper. I församlingsklubben/samtalsgruppen finns 
det möjlighet att få känna tillhörighet till  församlingen. I samband med 
klubben/samtalet ordnas möjlighet till andakt/gudstjänst och nattvard. Ofta 
innehåller verksamheten i sådana grupper mycket sång, såväl andliga visor 
som psalmer. Vanligtvis avslutas en församlingsklubb eller en samtalsgrupp 
med en andakt eller en nattvardsmässa. Jag har ännu inte stött på någon 
sådan grupp som skulle vara inriktad enbart på de gravt funktionshindrade 
församlingsborna men föreställer mig att det skulle finnas rum för och behov 
av sådana. Församlingsgrupper och klubbar är exempel på 
verksamhetsformer som är specialinriktade för att uppnå maximal 
anpassning. 
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3.2 Aaa-gruppen ett forskningsprojekt 

 
Min avsikt i det här avsnittet är att fördjupa de religionsfilosofiska 
frågeställningarna utgående från en verksamhetsform som jag har valt att 
kalla för Aaa-gruppen.104 Samtidigt vill jag presentera och klargöra en 
pågående aktivitet inom omsorgsarbetet, som har beröringspunkter med 
omsorgssammanhang, religiöst sammanhang och forsknings sammanhang. 
Aaa-gruppen startade som ett samarbete mellan mig som omsorgspräst och 
fysioterapeut Karin Isaksson på Kårkulla vårdhem.  Vi inledde ett samarbete 
med 4 gravt funktionshindrade personer (senare 5) med avsikt att ta reda på 
hur svårigheter att slappna av skulle kunna bemötas med hjälp av en 
kombination av fysisk ansträngning, avslappning och kontemplativ 
gregoriansk sång. Den kontemplativa sången uppfattade jag då närmast vara 
en form av röstterapi vilken skulle stöda avslappningen. Urvalet till gruppen 
skedde utifrån två kriterier. Det första var svårigheter med spänningar och 
ångest och det andra var avsaknad av meningsfull sysselsättning. 1997-2001 
träffades gruppen regelbundet höst- och vårtermin. En samling var ca 1 
timme lång.105 
 
En grundtanke för verksamheten i gruppen var att först inleda med fysisk 
aktivitet för att aktivera och väcka kroppen. Detta gjorde vi med tanke på att 
sedan medvetet kunna slappna av. Under det att deltagarna slappnade av på 
madrasser prövade vi på kontemplativ gregoriansk sång. Sångsättet hade jag 
fått lära mig under ett introduktionstillfälle  sommaren 1997 då jag deltog i 
en kurs på Viittakivi kurscentrum under ledning av professor Iegor 
Reznikoff. Sångsättet som innefattande övningar med sång på enkla vokaler 
och korta antifoner var effektfullt och inriktat på kroppens resonans och 
aktivt lyssnande. Det var nog för att få mig intresserad av att pröva på något 
liknande i en grupp med gravt funktionshindrade personer. Det långsamma 
och enkla sättet att öva sig tänkte jag skulle vara idealiskt för 
funktionshindrade personer med verbala svårigheter.106 
 
Vi prövade oss fram till en början. Vi startade gruppen med en gemensam 
fysisk aktivitet. En fallskärm som vi lyfte och sänkte. Eftersom en av 
deltagarna inte kunde hålla i skärmen, så låg hon på en dyna under skärmen. 
                                                           
104  Aaa-gruppen har sitt namn efter intonationsövningarna och den mest öppna vokalen  

A. 
105  Vuori 1994, 131-142 Reznikoff talar inte om musikterapi utan om röstterapi. Hans  

poäng är att vår röst är mycket effektivare än en mekanisk reproduktion av ljud då vi 
vill upprätthålla en mänsklig relation. 

106  Vuori 1994, 153 Antifonerna var enkla sånger som inledde växelsången mellan  
psalm och responsorium under den kristna kyrkans tidigaste århundraden. 

70



 71

Därefter fortsatte vi med individuella fysiska uppgifter. För den första av 
deltagarna handlade det om att spela kulspel. Något som var utmanande för 
hans stela händer och fingrar. För den andra var det att rida på en gunghäst. 
För den tredje deltagaren var det att öva balans med att rulla på en boll. 
Detta var fysiskt utmanande på grund av hennes svårigheter med balans och 
kroppsuppfattning. För en fjärde deltagare innebar den fysiska aktiviteten att 
stå upprätt i en ställning. Detta för att han vanligtvis antingen satt i rullstol 
eller låg på säng eller madrass.  Den individuella fysiska aktiviteten var en 
inledning till den därpå följande avslappningen. Avslappningen skedde så att 
vi letade efter bästa möjliga ställning för vila med hjälp av antingen madrass, 
sittstol eller liggbord. Kuddar och värmedynor samt filt använde vi också för 
att åstadkomma en så bra och skyddad kroppsställning som möjligt. 
Sammanfattningsvis kan man säga att vi letade efter den bäst fungerade 
aktiviteten och vilan för var och en av deltagarna. 
  
År 1998 utökades gruppen med en femte deltagare. Han kom i den 
situationen då vi så småningom hade minskat på den inledande fysiska 
aktiviteten till förmån för beröring och taktil stimulans. Mot slutet av 1999-
2001 ersattes den fysiska aktiveringen så småningom helt av taktil stimulans. 
Beröringen av deltagarna individualiserades så att var och en blev berörd på 
bästa möjliga sätt med beaktande av trygghet och kommunikation.107 
Gruppens arbetssätt anpassade vi och utvecklade efter de erfarenheter vi 
gjorde. Vi intresserade oss för beröringsskolan i Sverige och prof. Mobergs 
forskning kring hormonet oxytocin och dess betydelse för kroppens lugn och 
ro system.108  
 
 Den kontemplativa sången vidtog efter aktivitet och taktil stimulans. 
Inledningsvis sjöngs intonationsövningar på A Å O M. Till sin repertoar 
innehöll sången sedan såväl bekanta folksånger och psalmer som 
kontemplativ gregoriansk sång. Emellan de olika sångerna och antifonerna 
återkom övningarna på vokalerna och mera avancerade övningar i 
övertonsserier. Det här gjorde vi för att se om vi kunde uppfatta någon 
skillnad i reaktionerna på de bekanta sångerna och de nya främmande 
sångerna hos deltagarna.109 
 

                                                           
107  Birkestad 1999, 8 
108  Uvnäs-Moberg 2001, En bok om Oxytocinets läkande verkan i kroppen.  
109  Bland annat hade jag tankar om att bekanta sånger och psalmer, typ Byssan lull och  

Gud som haver, skulle vara tryggare än de mera obekanta gregorianska antifonerna 
på latin. Vi ville veta ifall det fanns någon skillnad i reaktionerna på det bekanta och 
det obekanta samt om själva sångsättet med betoning på intonation och naturlig 
tonskala och andning skulle ha någon positivt avslappnande effekt på deltagarna. 
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Vi observerade det som hände i gruppen och antecknade för varje gång det 
som vi uppfattade att hände både i gruppen och individuellt, för var och en. 
Vad vi kunde bedöma så fungerade Aaa-gruppen bra för deltagarna. Efter en 
första inlärning av ritualen fanns det en förväntan inför kommande möten 
liksom även en avslappning och närvaro. Sällan somnade någon fastän 
andhämtningen blev djupare och rynkor som tydde på konstant spänning 
slätades ut. Bland det vi iakttog och skrev upp fanns tystnaden. I grupper 
med gravt funktionshindrade finns det vanligtvis ett konstant bakgrundsljud. 
För den som arbetar inom omsorgen blir det en del av vardagen. Vad som 
hände sedan gruppen träffades regelbundet var att tystnaden växte i gruppen. 
Till en början fanns det många kommentarer kring tystnaden av de 
handledare som kom för att hämta deltagarna. Så småningom vande de sig 
vid tystnaden. 
 
Reaktionerna hos gruppmedlemmarna var anmärkningsvärda. En av 
deltagarna hade ett tydligt behov att ”tala ut” om alla oförrätter som hade 
inträffat och, som vi förstod det, väcktes hos honom genom den kroppsliga 
aktiviteten och stimulansen men kunde komma till uttryck då han fick lägga 
sig på skötbordet för att slappna av. Efter en stund då han hade fått tala ut 
blev hans andhämtning djup och han fick en bättre avslappning. De gånger 
då han var oroligare än vanligt hände det att avslappningen inträffade först 
mot slutet av ritualen. En annan av deltagarna hade svårt med ögonkontakt. 
Hon kunde så småningom under avslappningsfasen ta kontakt och le stort då 
hon kände igen bekanta sånger. Hon tillät så småningom att man berörde 
hennes känsliga händer. En tredje deltagare som annars ständigt upprätthöll 
ett monotont störande ljud tystnade. Småningom började hon sedan som vi 
uppfattade det ”sjunga” med. Hon använde sig av övertoner via näsan vilket 
var högst överraskande. Senare när vi i ritualen gick över till beröring och 
taktil stimulans så fick vi se hur hon som hade en kronisk spänning i kroppen 
och nacken kunde lägga ner sitt huvud på dynan och slappna av. Hela hennes 
ansikte blev slätt. En fjärde deltagare, en man som ständigt höll på med ett 
störande ”murrande” ljud och som också var blind reagerade med att tystna. 
Han reagerade tydligast med kroppen på den kontemplativa gregorianska 
sången. Många gånger ”dirigerade” han med höger hand då det sångsättet 
användes. Ibland då han i övrigt var trött hände det att han somnade. Men 
också då han var missnöjd och orolig när han kom till gruppen så kunde han 
med hjälp av Aaa-gruppens stimulans och sång slappna av och vara 
närvarande. Han lärde sig ritualen och kunde följa med i ritualen så att han 
vid slutet av gruppen alltid signalerade med ett ”murrande” att nu var det 
slut. Den femte mannen var spänd men kunde med hjälp av stimulans och 
sång nå en djupare andning. Han gömde sig under täcket vid 
avslappningsfasen under sången och därför var det svårt att se vad som 
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riktigt hände. Han somnade inte men handrörelserna under täcket lugnade 
ner sig.110 
 
Sådana iakttagelser av skeendet hos deltagarna gjorde att jag ställdes inför 
frågor om vad det är som sker och vad det är som man upplever. 
Frågetecknen tillspetsades för mig kring begreppet upplevelse och särskilt 
begreppet gudsupplevelse. Sist och slutligen uppstod frågan om vad vi 
menar med religion. De kontemplativa gregorianska sångerna är böner och 
lovsånger. Hur förstå det faktum att endast två av deltagarna i gruppen hade 
ett begränsat verbalt språk men att vi trots det kunde kommunicera och 
uppleva tillsammans? Tystnaden och den delade erfarenheten vi samlade, 
fick mig att inse att all upplevelse i grunden är kroppslig och att språket har 
en kroppslig grund. En annan insikt var också att kontexten och därmed 
sammanhängande föreställningar och definitioner inverkar på vår 
uppfattning om verkligheten. Vi relaterar till det meningssammanhang som 
känns mest naturligt och lämpligt. Det var lättare för fysioterapeuten att 
tänka på gruppen i form av avslappning och terapi medan det för mig som 
omsorgspräst innehöll element av helig handling, gudstjänst och Gud.  
 
Upplevelse, sinnessensation och ritual  
 
Tystnaden, avslappningen och närvaron växte under tiden vi höll på med 
gruppen. Den var påtagligt stark och den fick mig att tänka på begreppet 
upplevelse och vad det är som vi försöker sätta ord på då vi använder 
begreppet upplevelse och särskilt då begreppet religiös upplevelse. 
Upplevelsen är vad jag kan förstå en samlad sinnessensation som präglas av 
närvaro och uppmärksamhet. Den är samtidigt både den bakgrund och den 
förändring som upplevs i hela mänskan.111 Framförallt stimulerades 
upplevelsen i Aaa-gruppen på två sinnesområden. Via beröringen som har 
huden som sinnesorgan och via ljudet som har örat som sinnesorgan. 
  
Då vi upplever något så aktiveras erfarenheter av tidigare upplevelser och då 
kan vi reflektera över och verbalt uttrycka upplevelsen. I tiden ligger det här 
efter en konkret upplevelse. Med andra ord aktiveras kroppen vid en 
upplevelse och med hjälp av vår kognitiva förmåga kan vi tala om den och 
med hjälp av tidigare erfarenheter placera den i raden av upplevelser, förstå 
och försöka begripa upplevelsen. En intressant fråga i detta sammanhang är: 
Hur kan vi förstå en annan människas upplevelse och på vilket sätt kan vi i 
så fall förstå och ha en gemensam upplevelse? När någon berättar om en 

                                                           
110  Anteckningar från avslappningsgruppen 1997-2001 
111  I nästa kapitel 4 kommer frågan om upplevelse att behandlas mer ingående utifrån en  

helhetssyn på människan 
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läsupplevelse eller filmupplevelse så vet vi hur svårt det är att delta i 
berättelsen ifall man inte sett filmen eller läst boken. Ur en sådan synvinkel 
tänker jag mig att en grundläggande förutsättning för språk är att vi lever 
tillsammans och tillsammans med andra har gemensamma upplevelser. 
Gruppen var utmanande eftersom där ställdes frågor som jag kände att jag 
inte hade något bra svar på. Hur kan vi känna, förstå och benämna olika 
upplevelser och erfarenheter? Vad händer då begreppen från olika 
sammanhang möter varandra? I det här fallet mötte ett fysioterapeutiskt 
meningssammanhang med begrepp som spänning och avslappning ett 
religiöst meningssammanhang med begrepp som helig, Gud och lovsång.  
 
Aaa-gruppen en forskningsuppgift 
 
Intresset för att på ett vetenskapligt godtagbart sätt redogöra för och 
undersöka de frågeställningar som gruppen hade väckt gjorde att jag i 
samarbete med fysioterapeut Karin Isaksson planerade en fortsättning på 
Aaa-gruppen. Tanken var att i en religionsfilosofisk studie, utgående från en 
konkret verksamhet insamla ett empiriskt material. Materialet skulle göra det 
möjligt att filosofiskt reflektera över och undersöka på vilket sätt man kan 
beskriva och förstå det som sker i en grupp bestående av gravt kognitivt 
funktionshindrade samt deras handledare. För materialinsamlingen gjordes 
ett observationsprotokoll (bilaga 1) som handledarna skulle besvara 
utgående från erfarenheterna de gjorde i mötet med de gravt 
funktionshindrade deltagarna samt ett frågeformulär (bilaga 2) som 
handledarna själva besvarade.112 De tidigare redogjorda erfarenheterna med 
Aaa-gruppen påverkade forskningsupplägget så att vi planerade ett ritual, 
bestående av kontemplativ gregoriansk sång och taktil stimulans i form av 
beröring som byggde på att varje deltagare hade sin egen handledare. Det 
baserades på erfarenheten att det var nödvändigt att kunna få tid för att 
koncentrera sig helt på en deltagare. Materialet kompletterades slutligen med 
intervjuer av handledarna. Jag gjorde en intervjuguide för handledarna och 
för att säkerställa att alla centrala frågor skulle tas med vid intervjun på ett 
systematiskt sätt. (bilaga 4) I detta forkningsupplägg uppstod således ett 
material som möjliggör för mig att i kapitel 4-5 reflektera över 
grundläggande religionsfilosofiska frågeställningar om religion.  
 
I frågeformuläret och observationsprotokollet finns en öppenhet mellan 
begrepp och termer som hör hemma i en kroppslig terapitradition, meditativ 

                                                           
112  I frågeformuläret använde jag ännu begreppet vårdare vilket jag nu har ersatt med  

begreppet handledare eftersom det bättre beskriver relationen till den gravt 
funktionshindrade personen. Handledarrelationen innebär mycket mer än att vårda 
och sköta behov hos deltagaren. 
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gregoriansk sångtradition och religiös tradition. Det här möjliggör en bred 
redovisning av de upplevelser, reaktioner och erfarenheter som sker i 
gruppen. Jag kan tänka mig att den upplevelse som någon kan beskriva som 
närhet, av någon annan kan beskrivas som helig beröring, av en tredje kan 
tänkas vara avslappning. Men jag menar att de i ett kroppsligt 
upplevelseperspektiv tenderar att peka åt samma håll. Ytterligare kan jag 
tänka mig att det finns en påverkan från gruppen så att gruppen antingen 
förstärker eller försvagar tendenser hos enskilda medlemmar. 
 
Förverkligande 
 
Under våren 2002 utfördes en förberedande planering tillsammans med 
fysioterapeut Karin Isaksson och den dagliga verksamheten inom Kårkulla 
vårdhem. Erfarenheterna vi hade gjort talade för att man skulle arbeta i par 
för att inte behöva dela uppmärksamheten mellan flera deltagare. Avsikten 
var att deltagare och handledare skulle kunna koncentrera sig på taktil 
stimulans medan den kontemplativa gregorianska sången sköts av Aaa-
gruppens ledare.  
 
Vi presenterade Aaa-gruppen för personalen inom Allehandan och Saktis, 
två dagliga verksamhetsformer för gravt funktionshindrade på Kårkulla 
vårdhem. Vi berättade också om bakgrunden och de erfarenheter som 
gjordes 1997-2001. Därefter inbjöd vi till en demonstration för personalen 
vad Aaa-gruppen, i praktiken, skulle arbeta med. Olika typer av beröring 
presenterades. Det mest användbara konstaterades vara strykningar av 
kroppskonturen och Keep in Touch (se bilaga 5). Intonationsövningarna på 
vokalerna A Å O M i den kontemplativa gregorianska sången presenterades 
för personalen. Resultatet var att sex par, bestående av handledare och 
deltagare, som prövat på och bekantat sig med Aaa-gruppens ritual (se bilaga 
3), var villiga och kunde frigöra sig för en medverkan i en forskningsstudie. 
Frågeformulär, observationsprotokoll och Aaa-gruppens ritual preciserades 
till sin utformning efter provtiden.113 
 
Observationsprotokollet tar sikte på handledarens beskrivning av 
upplevelsen hos deltagaren, dels med en beskrivning av själva händelsen, en 
fråga rörande de huvudsakliga variablerna dels taktil stimulans (känsel) och 
sång (hörsel). Slutligen gör handledaren en bedömning av upplevelsen hos 
deltagaren. Det sker via ordpar som dels hör hemma i en terapikontext (spänt 
- avslappnat, stress - lugn) och dels i en religiös tradition (helig – ohelig, frid 
– ofrid), samt ordpar som kan relatera till bägge kontexterna (tystnad -ljud, 
frånvaro - närvaro). Ordparen är graderade enligt en tregradig skala. Det är 
möjligt att sätta ett kryss i mitten, för att markera att ordparet inte var 
                                                           
113  Se bilaga 1-5 
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aktuellt för upplevelsen en speciell gång, eller att helt utelämna ett kryss ifall 
inte ordparet överhuvudtaget är användbart vid beskrivningen av 
upplevelsen. Frågeformuläret till handledaren siktar in sig på frågan om 
samarbete och kommunikation mellan handledare och deltagare. 
Handledaren kan därefter beskriva sin egen upplevelse med hjälp av ordpar 
som mäter en musikupplevelses tre dimensioner (valens, stimulans och 
potens). Jag tillade ytterligare en fråga till handledarens beskrivning av 
upplevelsen med ordparet närvarande - avlägset. Därefter finns i 
frågeformuläret ytterligare en fråga till handledaren om att beskriva och 
associera till upplevelser som påminner om Aaa-gruppen.114 
 
Under hösten 2002 träffades gruppen åtta gånger i salen för fysisk fostran 
och materialet insamlades.  Med tanke på nödvändiga hjälpmedel, såsom 
madrasser, dynor och kuddar samt filtar, använde vi fysioterapi salen fastän 
en annan möjlighet hade varit kapellet på Kårkulla vårdhem. Man kan 
spekulera i om resultatet hade påverkats av ett kyrkligt utrymme. Å ena 
sidan är det ytterst sällan som det förekommer taktil stimulans i ett 
kyrkorum. Å andra sidan förekommer där bön och lovsång såsom i all 
religiös ritual. Det omvända kan sägas om fysioterapi salen.115 
 
Det ritual som vi använde byggde på erfarenheterna från den tidigare 
gruppen. Relationen mellan paren var väl etablerad sedan tidigare i samband 
med daglig verksamhet.  Medan de olika paren anlände spelades en 
melodislinga på gitarr till introduktion. Efter att alla hade funnit sina 
madrasser och anlänt bestod inledningen av gemensam sång. Med hjälp av 
gemensamma A Å O M övningar inleddes Aaa-gruppens ritual. Intoneringen 
ackompanjeras av en gitarr med öppen F-stämning (se bilaga 6) med tanke 
på ren sång enligt den naturliga skalan.116 Intoneringsövningarna följde 
sedan mellan varje bön eller antifon och återkom således i hela ritualen. Men 
de sjöngs enbart av Aaa-gruppens ledare efter att handledarna inledde den 
taktila stimulansen. Anpassad taktil stimulans gavs enligt ”strykningar” och 
”Keep in Touch” samtidigt med sång av böner, enkla antifoner och halleluja. 
Den kontemplativa sången började med bönen Kyrie eleison (Herre 
förbarma dig). Därefter följde antifonerna Hosanna filio David (Hosianna 
Davids son) och Sanctus (Helig). Aaa-gruppens ledare avslutade sedan med 
Non in solo pane (Inte endast av bröd). Den sistnämnda antifonen sjöngs i 
svensk översättning Människan skall inte leva. I detta skede avslutades den 
taktila stimulansen med strykningar. Handledaren bäddade in deltagaren med 
                                                           
114  Rauhala 1973, 91  
115  Programmet var upplagt med träff varje vecka men det lyckades inte helt utan de  

gånger vi träffades var tisdag 13.30-15.00 ,1.10, 22.10, 29.10, 12.11, 19.11, 26.11, 
3.12 och den 17.12. 

116  Vuori1994, 114-115 Strängarna stäms från den lägsta till den högsta f, bb+, bb+, F1,  
Bb1 och Bb1 
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en filt om möjligt och därefter följde i ritualen en tystnad 5-8 minuter. 
Slutligen bryts tystnaden i ritualen med Fader vår bön som sjungs 
kontemplativt och A Å O M intonation. Till sist avslutades ritualen med 
samma inledande preludium som ett postludium på gitarren. Därefter började 
handledaren fylla i observationsprotokoll och frågeformulär. Under tiden 
fortsatte deltagaren att vila. Innan jag fortsätter med att berätta om 
förverkligandet av Aaa-gruppen så redogör jag mera ingående för de två 
metoder som användes i Aaa-gruppen. Beröringen utgår från metoder kring 
taktil stimulans och sången från metodisk övning av kontemplativ sång.  
 
Taktil stimulans 
 
Beröring är något centralt i vård och omsorg. Speciellt gäller det här för de 
gravt kognitivt funktionshindrade. De har ofta fysiska funktionshinder och 
därmed sammanhängde svårigheter att äta och sköta sin hygien. På grund av 
spänningar och skador är det dessutom viktigt för många med regelbunden 
fysioterapi för bevarandet av rörlighet i kroppen. Frågan om beröring är 
därför viktig i många avseenden. Den form av beröring som kallas taktil 
stimulans skiljer sig från den vardagliga beröringen och från vanlig 
fysioterapeutisk massage.  Taktil stimulans betecknar metoder för att 
medvetet och strukturerat beröra huden, vårt största organ och sinnesorgan, 
med strykningar och olika kvaliteter av tryck.117 Beröringen påverkar huden 
som på ett grundläggande sätt är en viktig kontaktyta för nervernas 
organisation i den mänskliga kroppen. Beröringen är via huden och det 
retikulära aktiveringssystemet i kontakt med övriga delar av hjärnan.118 
 
Via huden aktiveras känselsinnet. Vi känner beröring, smärta, kyla, värme, 
vibrationer och tryck via huden. Beröringen är viktig för vår 
kroppsuppfattning och samordnar vår neurala organisation så vi känna igen 
olika former och kvaliteter. Beröringen bidrar till bindning mellan föräldrar 
och barn, handledare och vårdtagare. Bindning ger bekräftelse och stärkt 
självkänsla medan bundenhet representerar en kvävande och kravfylld 
relation.119 
 
I praktiken använde sig handledarna i Aaa-gruppen av en anpassad taktil 
stimulans enligt ”Keep in Touch” metoden. Anpassningen beror på 
kommunikationen mellan deltagare och handledare. Till inledning och 
avslutning användes strykningar längs med kroppens konturer.  
 
Kontemplativ sång 

                                                           
117  Birkestad 2001, 8 
118  Birkestad 2001, 40-42 
119  Birkestad 2001, 47-49 
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Det finns inte mycket skrivet om den kontemplativa sången som professor 
Iegor Reznikoff lär ut. I Finland har Hilkka-Liisa Vuori skrivit om den i en 
pro gradu avhandling. ”Hiljaisuuden syvä ääni” där hon berör olika aspekter 
av den kontemplativa sången. Jaana Utriainen har gjort en etnografisk 
undersökning av Reznikoffs röstterapeutiska metod.120 Det meditativa 
sångsättet är ett resultat av Reznikoffs arbete med att rekonstruera ett 
sångsätt för medeltida antifoner. Sångsättet har enligt honom sin historiska 
bakgrund i antikens kontemplativa sång och är en del av medeltidens 
gregorianska sång. Hans undervisning syftar till att medvetet upptäcka 
sambandet mellan röst och kropp genom olika intonationsövningar, 
uppövande av hörsel och undersökande av kroppens resonans.121 
 
Den kontemplativa sången är ett sätt att komma i kontakt med människans 
djupa medvetande122. Det har enligt Reznikoff att göra med att det djupa 
medvetandet är förenat med hörsel. Det är hörseln som ger de första intryck 
som ett barn får redan under graviditeten. Detta första djupa medvetande är 
enligt honom baserat på tidig aktivering och därför en medvetande nivå som 
är möjlig att nå även om den ytligare medvetenheten är förlorad som hos 
t.ex. en dement mänska eller en människa i koma.123 
 
Nära relation 
 
Furenhed har i sin undersökning av gravt funktionshindrades verklighet 
använt sig av begreppet ”nära relation”. Det begreppet använder jag för att 
beskriva relationen mellan deltagare och handledare i Aaa-gruppen. De sex 
paren som deltog i Aaa-gruppen hade olika grad av tidigare kontakt med 
varandra inom omsorgsarbetet. För 4 av paren var kontakten regelbunden i 
samband med daglig verksamhet. För två av paren var den regelbunden men 
inte daglig i samband med fritidsverksamhet och fysioterapi. Men också de 
övriga paren hade känt varandra under många år.124   
 
Med hjälp av begreppet nära relation vill jag inledningsvis beskriva hur man 
kan förstå en parrelation i Aaa-gruppen mot bakgrunden av en lång 

                                                           
120  Utriainen 2000, I boken undersöker Utriainen  Iegor Reznikoffs röstterapeutiska  

metod. 
121     Vuori 1994, 93-99 Den meditativa sången jämförs här med asiatisk  

meditationstraditon och ortodox uppfattning om meditation. 
122  Damasio 1999, 101 En parallell till Reznikoffs tal om det djupa medvetandet hittar  

jag hos Damasio och tanken på ett kärnmedvetande som är beroende av protojaget. 
Damasio har inte utvecklat de auditativa aspekterna men däremot nog visat på hur 
kärnmedvetandet är kopplat till ett omedvetet protojag. 

123   Reznikoff 2001, 1-2 
124  P1-P6 Paren med de sex handledarna är numrerade från P1 till P6.  
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gemensam historia. Då det gäller att förstå relationen anknyter jag här till de 
tankar som Furenhed fört fram i sin undersökning om gravt kognitivt 
funktionshindrades sociala relationer. Begreppet han använder, nära relation, 
har han från psykologen Gordon J Chelune och hans definition. 
 

En nära relation är en process genom vilken vi lär oss att förstå en annan 
människas innersta subjektiva dimensioner och själva blir förstådda på ett 
motsvarade sätt.125 

 
Det oundgängliga villkoret för en sådan nära relation är att 
kommunikationen fungerar, att vi kan förstå vad den andre förmedlar och 
vad han eller hon menar. Vi måste bekräfta varandras tolkning muntligt för 
att vara säkra på att förståelsen är ömsesidig. Chelune ger 7 kännetecken på 
en nära relation. Det är 1) kunskap, 2) ömsesidighet, 3) beroende, 4) tillit, 5) 
engagemang, 6) omsorg och 7) tillgivenhet. Det är mycket lätt att se hur de 
olika kännetecknen för en nära relation uppfylls i Aaa-gruppens möte. 
Kunskap, ömsesidighet, beroende, tillit, engagemang, omsorg och 
tillgivenhet är som jag ser det en förutsättning för att Aaa-gruppens ritual 
skall fungera och kännas meningsfull. I nästa avsnitt 3.3 ”Material från Aaa-
gruppen” förekommer många uttryck och kännetecknen för en nära relation. 
Men innan jag går över till att behandla materialet så vill jag stanna vid ett 
problem som finns då det gäller en nära relation till personer med grava 
funktionshinder.126 
 
Furenhed ifrågasätter enligt mig helt riktigt om en nära relation är möjlig 
med en gravt kognitivt funktionshindrad person utgående från Chelunes 
definition. Denne förutsätter nämligen att en nära relation bekräftas verbalt. 
Det uppstår i så fall en gräns som den gravt funktionshindrade inte kan 
överskrida.127 Jag vill ändå ifrågasätta ifall Chelunes tanke på den verbala 
bekräftelsen är en nödvändig förutsättning då det gäller gravt 
funktionshindrade i en nära relation.  Det finns mycket som talar för att det 
trots en utebliven verbal bekräftelse är möjligt att tala om en nära relation. I 
intervjuerna med handledarna tog jag upp frågan om hurudan relation 
handledaren har till deltagaren. Genomgående berättar handledarna om en 
långvarig vänskapsrelation som också har element av kamratskap, 
arbetsrelation och främlingskap. Det att en nära relation behöver bekräftas 
verbalt enligt Chelune är möjligen inte lika nödvändigt då ett konkret 
funktionshinder sätter stopp för det. I en sådan relation utvecklar man andra 
nonverbala sätt att kommunicera. I ett nonverbalt umgänge kan även mycket 
bekräftas och vara ömsesidigt. Det framgår till exempel av följande 

                                                           
125  Furenhed 2000, 90 
126  Furenhed 2000, 90-91 
127  Furenhed 2000, 91 
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intervjusvar gällande relationen i Aaa-gruppen. Frågan var hur handledaren 
upplevde relationen till deltagaren på en skala från vänskap - kamratskap - 
arbetsförhållande till främlingskap. 
 

På alla plan egentligen ett arbetsförhållande som med åren blir vänskap. 
Finns alltid lite främlingskap när man aldrig säkert vet om man förstår rätt. 
- 
Det är det att om man upplever att man är på samma våglängd och man är 
med på samma upplevelser så är det vänskap som jag tycker att vänskap är 
att man delar på upplevelsen och har det bra tillsammans.128 
 

Det går förstås att i det här fallet diskutera hurudan vänskap det är frågan 
om, men jag uppfattar att det är möjligt att tänka sig en nära relation till en 
gravt funktionshindrad person. Detta framgår tydligt i de övriga 
intervjuerna.129 
 
Det utesluter inte att relationen av handledarna kan upplevas som ojämlik i 
det hänseendet att deltagaren är beroende av hjälp och delvis utsatt för 
godtycke. Detta eftersom handledaren väljer så mycket för deltagaren och 
inte genast kan få en verbal bekräftelse. Det här faktumet beskrivs av 
följande intervjusvar på frågan om beroende och ojämlik relation.130 
   

Jag uppfattar det som ett sorgligt faktum Tyvärr är det bara så man måste 
leva med det. Nu skulle jag önska att hon inte var så beroende av mig och 
vad jag tycker och vad jag vill. Nu är hon helt utlämnad på andras villkor. 
Därför är en sådan sak (Aaa-gruppen =min tolkning) värdefull för att hon 
kan styra mycket fastän jag som bestämmer vad som skall göra. Sist och 
slutligen är det ändå hon som bestämmer om det lyckas eller inte. Sist och 
slutligen är det hon som bestämmer.131 

 
Man kan förstå en nära relation i det här fallet som så att det trots 
ojämlikheten ändå finns en kommunikation och respekt för varandra som 
yttrar sig i vänskap. I praktiken tänker jag mig att en sådan hållning grundar 
sig på synen att funktionshinder hör till den mänskliga variationen. 
Funktionshinder är inte då ett oönskat mänskligt tillstånd utan en variation 
av mångfald. Möjligheten för ett delat liv och en nära relation kvarstår. 
Analogt kan man jämföra med andra typens funktionshinder t.ex. en blind 

                                                           
128  I 4, Intervjuerna är numrerade enligt antalet handledare från I 1 till I 6 
129  I alla intervjuerna talade handledarna om vänskap, med lite olika betoning,  

kombinerat med kamratskap och arbetsförhållande. Flera talade om hur relationen 
utvecklats mot vänskap. 

130  Furenhed 2000, 94-96 Furenhed behandlar frågan om beroende i en nära relation och  
menar att tillit och frihet i den gör att den inte inverkar negativt då det gäller  
beroendet.  

131  I 4 
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person som har ett fysiskt funktionshinder eller en deprimerad person som 
har ett mentalt funktionshinder. Funktionshindren kan sätta gränser för vad 
man kan göra tillsammans men trots det är vänskap möjlig inom de gränser 
som funktionshindret ger. Förresten gäller det här oberoende av 
funktionshinder. Även då det gäller olika mänskliga kulturer och subkulturer 
finns det gränser för vad som kan sägas och förstås. Med andra ord är 
skillnaderna i en nära relation till personer med grava funktionshinder mera 
att uppfatta som gradskillnader på en mänsklig variation.132 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132  Vehmas 2002, 24-25 
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3.3 Material från Aaa-gruppen 
 
Materialet från Aaa-gruppen baserar sig på handledarnas redogörelser i 
observationsprotokoll, frågeformulär och intervjuer. I intervjuerna strävade 
jag efter att beakta oklarheter i såväl observationsprotokoll som 
frågeformulär. Dessutom kompletterade jag beskrivningen i intervjuerna 
med uppgifter om framförallt relationen.133 Det konkreta empiriska material 
som undersökningen gav använder jag inte i ett empiriskt syfte. Materialet är 
för heterogent och begränsat för att kunna användas i ett sådant syfte. Men 
resultatet består av ett konkret insamlat skriftligt material som i ett 
religionsfilosofiskt sammanhang möjliggör reflektion över hur vi kan förstå 
en sådan verksamhet med gravt funktionshindrade personer. I synnerhet då 
en verksamhet som har en religiös prägel. Då det gäller resultaten är det 
orsak att påminna sig om det faktum att deltagarna inte själva kunde verbalt 
bekräfta och komplettera sin beskrivning. Resultaten präglas av den 
svårigheten. Men det utesluter inte vad jag förstår att materialet är intressant 
för den som vill fördjupa sin förståelse av religion och personer med grava 
funktionshinder. Materialet är präglat av det faktum att deltagarna i sin 
tillvaro är beroende av att handledare kan förstå deras önskningar rätt. Men 
jag vill också hävda att mycket fungerar utmärkt. En handledares vardag 
präglas överhuvud av en lyhördhet för behov och önskningar hos deltagaren. 
Det är en ständig process att pröva och utveckla verksamhet som ger olika 
möjligheter för deltagaren att reagera. Kvalitetsarbetet inom omsorgen 
bygger på att det finns en sådan omsorgsrelation och ett sådant 
kvalitetstänkande.134  
 
Inom ramen för omsorgsrelationen arbetar man med säsongssamtal för att 
utveckla kvaliteten. Fastän omsorgsrelationen är typisk för de gravt 
funktionshindrades verklighet så är det samtidigt enkelt att förstå hur 
omsorgsrelationen liknar den nära relation jag beskrivit i det föregående 
avsnittet. Då jag läser och reflekterar över observationsprotokollen så finns 
det mycket av det som karaktäriserar en nära relation i materialet. 
Ömsesidighet och tillit är viktiga förutsättningar för en fungerande 
omsorgsrelation. Beskrivningen av upplevelsen och av själva situationen i 
Aaa-gruppen tenderar att peka åt ett liknande håll. Frågan är hur man skall 
förstå ett sådant faktum. Det är inte möjligt att få det verbalt bekräftat att den 
beskrivning som görs av handledaren också motsvaras av det som deltagaren 
har upplevt. Men ändå finns det mycket som talar för att vi kan tolka och 
förstå varandra och vi då använder oss av nonverbala uttrycksformer. 
Samma svårighet känner vi igen från vardagslivet i våra relationer inom 
familjen. Ändå behöver det inte vara något större problem. Ibland upptäcker 
                                                           
133  Se bilagor 1-5 Observationsprotokoll, frågeformulär, intervjuguide. 
134  Pettersson 2002, Kvaliteshandboken beskriver arbetet med att säkra en god omsorg. 
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man att det uppstått ett missförstånd. Men när missförståndet är utrett så är 
det dags att fortsätta och gå vidare. 
  
Då det gällde Aaa-gruppen så upplevde jag att det var en tillgång att 
deltagare och handledare hade känt varandra under många år. Det fanns en 
lång erfarenhet och kunskap om varandras sätt att fungera på. Man är, på 
gott och ont, beroende och bundna vid varandra inom omsorgsarbetet. Hela 
omsorgsrelationen bygger på att det finns en vilja till kommunikation och 
empatisk närhet hos både handledare och deltagare. I och med detta 
uppfattar jag att det är möjligt för handledaren att fånga upp önskningar och 
behov hos deltagaren. Det är något som också är en förutsättning för 
säsongssamtalet som hör till det mest centrala i kvalitetsarbetet inom 
omsorgen.135  
 
En bild växer fram 
 
Redan den tidigare beskrivningen i kapitel 2 ”Begrepp och kontext” har gett 
en uppfattning om de sammanhang och den verksamhet som personer med 
grava funktionshinder i Aaa-gruppen präglas av. Den bilden blir mer konkret 
och nyanserad genom det insamlade materialet. Det insamlade materialet 
består av 35 svar av 48 möjliga. Det var i praktiken svårt för alla par att delta 
varje gång. Sjukdom hos handledare eller deltagare och svårigheter att lämna 
den övriga arbetsgruppen var de vanliga orsakerna till frånvaro. Eftersom det 
är frågan om en kvalitativ studie och syftet inte är empiriskt och statistiskt, 
så är materialet tillräckligt omfattande för mitt syfte. Jag börjar med att 
redogöra för de svar som handledarna har gett då de observerat deltagarna. I 
detta skede nöjer jag mig med att redogöra för observationer på ett allmänt 
plan. När handledarna besvarade den första frågan: Vad hände i Aaa-
gruppen?, så kommenterade de händelserna på ett mer allmänt plan. Det 
handlade om inlärning av ritualen, deltagarnas handlingar, kroppsliga 
reaktioner, samarbete och känslor. Här får  vi en allmän bild av hur Aaa-
gruppens ritual från en första osäkerhet blir bekant och trygg för alla som 
deltar.136  
 

                                                           
135  Pettersson 2002, se avsnitt 7.6 rörande säsongssamtal med klienter. 
136  Parens observationsprotokoll   framställs i formen P1O och dagens datum.  

Detsamma gäller också frågeformulär enligt formen P1F samt dagens datum 
P1O 1.10, P1O 3.12, P1O 22.10, P1O 26.11, P1O 19.11, P2O 22.10, P2O 29.10,

 P2O 12.11, P2O 1.10, P2O 19.11, P2O 26.11, P3O 22.10, P3O 29.10, P3O 26.11,  
P4O 1.10, P4O 22.10, P4O 29.10, P4O12.11, P4O 19.11, P4O 26.11, P4O 3.12, P4O 
17.12, P5O 1.10, P5O 22.10, P5O 29.10, P5O 19.11 P5O 3.12, P5O 17.12, P6O 
22.10, P6O 12.11, P6O 26.11, P6O 3.12 och P6O 17.12.  
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Handledarnas beskrivning blir naturligtvis mer specifik då det gäller den 
andra mer konkreta frågan: Beskriv reaktioner utgående från sinnena, 
beröring och hörsel. Då det gäller reaktionerna så innehåller svaren 
observationer framförallt då det gäller beröringen. Det är naturligt att så sker 
eftersom handledarens och deltagarens aktiva och konkreta handling är 
beröring. Uppmärksamheten är riktad mot det man gör och vad som händer i 
relationen. I allmänhet så går det att uppfatta en utveckling från 
beröringskänslighet och accepterande av beröringen mot att till och med 
kunna njuta av den. Den här utvecklingen är emellertid individuellt olika 
eftersom utgångsläget inför taktil stimulans är varierande för var och en av 
deltagarna. Då det gäller reaktioner som kan observeras gällande hörseln och 
sången så är de färre och vagare. Men det observeras olika försök att delta i 
sången. Samtidigt finns det en utveckling mot tystnad och avslappning i 
gruppen. De observerade reaktionerna till sången varierar ändå rätt kraftigt, 
från svårigheter att se, ifall det fanns någon reaktion, till att någon vände sig 
aktivt mot sången för att lyssna.137 
 
När det gällde den tredje frågan: Beskriv kontakten med den övriga 
gruppen?  så tror jag att en svårighet att besvara den hade att göra med 
arbetssättet i Aaa-gruppen. Beröringen i form av strykningar och ”Keep in 
Touch” tar så mycket av uppmärksamheten. Det fanns inget i ritualen som 
uppmuntrar till kontakt mellan paren. Det förekommer flera svar i materialet 
kring att det inte förekom någon kontakt till den övriga gruppen. Men jag 
förstår det som så att detta hade att göra med att själva begreppet kontakt får 
oss att associera till ett mera aktivt försök till kommunikation i gruppen. 
Någon sådan fanns inte i ritualen och ingen noterade den passiva nonverbala 
kontakt som fanns då det gällde gemensamma intonationsövningar i början 
av ritualen och den gemensamma tystnaden mot slutet. Det som ändå 
observeras var sporadisk ögonkontakt och en känsla av att andra deltar. 
Ibland då någon i gruppen var orolig och hade ljud så kommenteras det i 
materialet så att det antingen var störande eller så att det inte störde.138  
 
Beskrivningen av upplevelsen i observationsprotokollet byggde på ordpar 
och en tregradig positiv eller negativ skala/bedömning av dem. 
Beskrivningen ger, som jag förstår det, genom associationen till ordparen ett 

                                                           
137  P1O 22.10, P1O 1.10, P1O 3.12, P1O 19.11, P1O 26.11, P2O 22.10,P2O 29.10, P2O  

12.11, P2O 1.10, P2O 19.11, P2O 26.11, P3O 1.10, P3O 22.10, P3O 26.11, P3O 
29.10, P4O 1.10, P4O 29.10, P4O 12.11, P4O 19.11, P4O 26.11, P4O 3.12, P5O 
1.10, P5O 22.10, P5O 29.10, P5O 19.11, P5O 3.12, P5O 17.12, P6O 22.10, P6O 
12.11, P6O 26.11 och P6O 3.12. 

138  P1O 22.10, P1O 12.11, P1O 3.12, P2O 22.10, P2O 29.10, P2O 12.11, P2O 1.10,  
P2O 19.11, P3O 1.10, P3O 22.10, P3O 26.11, P4O 1.10, P4O 22.10, P4O 29.10, 
P4O 12.11, P4O 19.11, P4O 26.11, P4O 3.12, P4O 17.12,  P5O 1.10, P5O 22.10, 
P5O 19.11, P5O 3.12, P6O 22.10, P6O 12.11, P6O 26.11, och P6O 3.12,  
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slags helhetsbedömning av upplevelsen. Men svagheten är att den inte kan 
berätta om förändringar i upplevelsen under den pågående ritualen. Några 
gånger har handledare använt sig av flera noteringar för att visa på en sådan 
förändring eller utveckling under ritualen. Men för att mera ingående kunna 
beskriva den pågående och förändrade upplevelsen så hade jag behövt andra 
slags metoder.139 Observationsprotokollet är därför närmast att uppfatta som 
ett hjälpmedel för handledaren då det gäller att beskriva en samlad 
upplevelse hos deltagaren i Aaa-gruppen. Observationsprotokollet har 
handledaren fyllt i intuitivt och inte närmare tänkt över saken desto mera. 
Detta bekräftades vid intervjuerna med handledarna.140 
 
För forskaren återstår arbetet med att försöka förstå resultaten.  Det 
sammanlagda resultatet framgår av nedanstående tabell. En enkel läsning av 
de sammantagna svaren i tabellen säger att Aaa-gruppens deltagare i 
allmänhet hade en upplevelse av något avslappnat, gott, fridfullt, heligt, 
lugnt, tyst och närvarande. Men är det möjligt att få en bättre förståelse av 
upplevelsen i Aaa-gruppen vid en närmare granskning av tabellsvaren?  Här 
finns det anledning att stanna upp vid frågan om att kunna förstå (intuitivt 
leva sig in i en annan persons situation) med hjälp av begreppspar ur språket. 
När man använder sig av en sådan kvantifierande uppställning av ordparen 
som jag gjort i tabellen, så impliceras föreställningen om att det går att mäta 
upplevelsen i Aaa-gruppen. Hypotetiskt kan man tänka sig att mäta andra 
verksamhetsformer med samma mätare så att man på det sättet skulle kunna 
jämföra upplevelserna. Ordparen hör på ett mycket naturligt sätt ihop med 
den mänskliga förmågan att snabbt verbalisera och berätta om de upplevelser 
vi gör. Vi tänker oss då att orden blir bärare av en mening som vi kan mäta 
med hjälp av en gradskala. Redan nu vill jag påpeka att en sådan inställning 
trots att den är vanlig snarare försvårar en förståelse än den fördjupar. Vad 
man mäter och uttrycker är något som hör samman med de bilder och tankar 
vi har om språk och verklighet. Jag återkommer till de religionsfilosofiska 
reflektionerna kring språk och verklighet i kapitel 4 och 5. 
 
En av svårigheterna med resultaten i tabell 1 nedan är att förståelsen beror på 
vilka sammanhang som aktiveras av ordparen. Intuitivt då man besvarar ett 
observationsprotokoll och frågeformulär så är själva situationen inte gjord 
för eftertanke. Tiden som är reserverad för Aaa-gruppen är snart slut och 
deltagarna är på hemväg. Ändå kändes det naturligt för handledarna att fylla 
i protokollet. Då det handlar om att förstå resultatet så blir det fråga om 
inlevelse. Inlevelsen uppfattas då som ett försök att förstå sig på materialet 

                                                           
139  I ett skede övervägde jag att låta dokumentera de gånger vi träffades på DV (Digital   

Video) men avstod då vi i ett tidigare skede hade försökt det och märkt att hela 
gruppen hämmades av kameran. 

140  I 1, I 2, I 3, I 3, I 5 och I 6 
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ur ett forskarperspektiv. I och med det så avslöjas att sådana tabeller är 
konstruktioner i ett bestämt syfte. Nämligen syftet att vi kvantitativt kan 
mäta och jämföra en grupp upplevelse i Aaa-gruppen. Ordparen är inte 
slumpmässigt valda utan medvetet framtagna för att framhäva olika delar i 
upplevelsen vilka sammantaget kan fördjupa vår förståelse. Men hur väl 
fungerar ett sådant tänkesätt att delarna kan bilda en helhet? I allmänhet 
tänker vi att det är möjligt att vår kunskap om ett fenomen blir bättre då vi 
tar enskilda delar i fenomenet till granskning. Men frågan är om det faktiskt 
är så? Ett annat sätt att resonera kunde vara att orden och språket till sin 
karaktär är sådant att det inte förmår fånga in en förståelse av något helt. 
Däremot kan de hjälpa oss att ringa in en helhet så vi inser att vi fått en 
fördjupad förståelse av fenomenet. I och med det tystnar vi, förståelsen vi 
uppnått är tillräcklig. Nu går jag vidare till tabell 1 och gör reflektioner över 
ordparen utgående från enskilda resultat. 
 

Tabell 1, Beskrivning av deltagarens upplevelse.141  

 

Grad 3 2 1 0 1 2 3 Skala      

spänt  3 5 1  4 9 14 avslappnat(1D) 

gott  18 8 3 1 3 1 1 ont 

ofrid 2 4 1 1 2 6 17 frid (2) 

helig 8 10 3 7 1   ohelig (6) 

stress  2 3 4 2 7 17 lugn 

tystnad 9 10 2 4 3 6 2 ljud (1)(2D) 

frånvaro 1 2   1 5 25 närvaro (1)  

 

                                                           

141  Då jag har sammanställt svaren från de två tabellerna med beskrivningarna av reaktion 
respektive upplevelser med ordpar, har jag noterat inom klammer de uteblivna svaren 
samt även hur många dubbla svar som givits. Dubbla svar har getts till exempel i 
ordparet spänt-avslappnat en gång. Där av beteckningen (1D) Samma sätt att beteckna 
dubbla svar har använts då det gäller handledarens beskrivning av egna reaktioner. 
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Då det gäller det första ordparet spänt - avslappnat finns det en tydlig 
polarisering då det gäller siffrorna. Men polariseringen har en förklaring 
genom att ett av paren hade svårt att finna sig till rätta med verksamheten i 
Aaa-gruppen. Avslappningen för det paret och deltagaren kom först mot 
slutet av materialinsamlingen. Det paret behövde många gånger på sig för att 
hitta en avspänd hållning i Aaa-gruppen. Men de spänningar som fanns i 
detta par präglar det sammansatta resultatet så att det verkar finnas en tydlig 
polarisering i det sammanlagda resultatet. Detsamma gäller följande ordpar 
gott - ont som återspeglar en del av det första ordparet. Men i det här 
ordparet får det goda fler träffar. Jag tänker att vi kan förstå situationen  så 
att den kan vara god (fungerande) trots att någon är spänd. 
 
Då det gäller handledarens förståelse av deltagarens upplevelse så är det 
intressant att notera att begreppsparet helig-ohelig delvis har varit svårt att 
använda. Det syns framförallt i det stora antalet (7)  neutrala svar. Detta kan 
antyda att ordparet inte varit beskrivande för situationen eller att man vill 
förhålla sig neutral till ordparet. Antal uteblivna svar är dessutom 6.  Det är i 
ett av paren som det inte har varit meningsfullt att använda ordparet helig-
ohelig. Det kan förstås så att ordparet överhuvud inte varit relevant att 
använda. Men samtidigt tyder resultatet från ordparet helig - ohelig i övrigt 
på att det är meningsfullt att använda i de fall då det visar på en positiv 
förståelse av upplevelsen i likhet med de övriga begreppsparen. Ordparet 
stress - lugn är splittrat såtillvida att det finns träffar på vardera polen. Såsom 
jag förstår saken utifrån enskilda par så beror detta på en inledande ovana att 
samarbeta i en ny situation och lära sig ritualen i en ny grupp. Dessutom 
framträder i bedömningen det tidigare nämnda paret som hade  svårt att hitta 
ett fungerande samarbete också i ordparet stress - lugn. Det finns en stor 
spridning i resultatet då det gäller ordparet tystnad - ljud. Detta förstår jag att 
har att göra med att endel deltagare vissa gånger konkret hade mera ljud för 
sig. Men det har samband även med att det var ljud, det vill säga sång, mest 
hela tiden, förutom en kort ca 5-8 minuters tystnad mot slutet. Det dubbelt så 
stora antalet träffar för tystnaden ger anledning till reflektioner. Hur kommer 
det sig att man upplever en tystnad trots sången och ljuden? Min intuitiva 
förståelse av situationen är att det kontemplativa sångsättet leder in i 
tystnaden. När det gäller ordparet frånvaro - närvaro syns det tydligt i 
resultatet att det i ett av paren var svårt att hitta varandra. Eftersom 
relationen inte fungerade så fanns det en frånvaro, en icke-kontakt. De 
övriga handledarna däremot upplevde en närvaro hos deltagarna vilket jag 
förstår hör ihop med den taktila stimulans som används i ritualen. Det är 
svårt att vara frånvarande när någon berör en, beröringen pockar på 
uppmärksamhet och närvaro.  
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I fortsättningen kommer jag att redogöra för materialet från frågeformuläret 
till handledaren. Den första frågan handlade om samarbetet, d.v.s. på vilket 
sätt handledaren fick kontakt alternativt saknade kontakt. De flesta valde att 
kommentera samarbetet. Kommentarerna handlar om hur ett bra samarbete 
utvecklas och om överraskande vändningar och hur man tolkade och 
prövade olika sätt i kontakten med deltagaren.142 I ett par hade handledaren 
svårt att nå ett samarbete på grund av att kontakten saknades och deltagaren 
kändes avlägsen. Kontakten blev bättre mot slutet av hösten och frågan är 
om den deltagaren behövde en längre tid för inlärning eller om svårigheterna 
fanns i höga förväntningar hos handledaren. Den frågan kunde inte besvaras 
vid intervjun men att bägge möjligheterna fanns bekräftades. I ett annat par 
låste sig kommunikation en gång och blev till en konfrontation där man ändå 
slutligen hittade tillbaks till samarbetet med varandra.143 
 
Handledarens beskrivning av den egna upplevelsen i frågeformuläret 
påverkades framförallt av relationen till deltagaren.  Beskrivningen byggde 
på Ertels standardiserade polaritetsprofil som används för att mäta en 
musikupplevelse med hjälp av 15 ordpar.  Ser man till de stora tendenserna i 
materialet så bekräftas det resultat som Utriainen nått vid mätning av 
kontemplativ gregoriansk sång.144  Jag har ytterligare kompletterat ordparen 
med ett sextonde ordpar, närvarande - avlägset. Detta tillägg gjorde jag för 
att få en uppfattning om på vilket sätt handledarna upplevde sammanhanget 
och relationen som helhet. Det summerade resultatet framgår av tabellen 
nedan. 

 

             Tabell 2, Handledarens beskrivning av upplevelsen 

Skala      3       2       1       0       1       2       3       Skala 

               Mörk                        2       1       1       6       14     10     Ljus (1) 

Harmonisk 10     17     3       2       2       1                Disharmonisk  

Klar  13     14     3       3       1                         Grumlig(1) 

Glädjelös 1       1       2       2       13     15              Glad (1) 

Gott humör 14     15     1       3       2                         Illa att vara  

Vila  10     13     3       1       4       6                Rörelse(2D) 

Snabb           3       7       14     1       Trög (10) 

                Långsam  6       8       6       7       3       1                Livlig(4) 

                                                           
142  P1F 1.10, P2F 22.10, P2F 29.10, P2F 12.11, P1F 12.11, P1F 26.11, P2F 1.10, P2F 19.11,  P2F  

26.11, P3F 1.10, P3F 22.10, P3F 29.10, P3F 26.11, P5F 1.10,  P5F 22.10, P5F 29.10, P5F 
19.11, P5F 3.12, P5F 17.12, P6F 22.10, P6F 12.11, P6F 26.11, P6F 3.12 och P6F 17.12 

143  P1F 12.11, P5F 22.10 
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Avslappnad 15     12      3       1       3                        Upprörd (1) 

Oljud  1       3        7       3       5       6       10    Tystnad 

Mjuk  21     7        3       3       1                        Hård  

Målmedvetenhet           6        5       10     3       6       6      Tillåtande (3)(2D) 

Svaghet                2       4        5       10     9                        Styrka (5) 

Återhållsamhet                        6       2      7       8       2      Utlevande (10) 

Stränghet 1                 4 5      5       7       13    Ömhet (1)(D) 

 

Närvarande 9      26                                                  Avlägset 

 
En enkel summering av upplevelsen, utgående från materialet för Aaa-
gruppens handledare, beskriver en upplevelse som är ljus, harmonisk, klar, 
glad, gott humör, vila, långsam, avslappnad, tystnad, mjuk, öm och 
närvarande. Men ser man närmare på tabellen så finns här begrepp och 
ordpar (snabb - trög, målmedvetenhet - tillåtande, svaghet - styrka och 
återhållsamhet - utlevande) som tydligen inte var helt användbara för 
beskrivningen av reaktionen åtminstone då man ser till utlämnade svar eller 
0-svar. Vid sidan av den summerade beskrivningen finns avvikelserna.  De 
kan till en stor del förstås av det faktum att handledarna inte beskrev enbart 
en musikupplevelse. De beskrev en totalupplevelse, där sången endast var ett 
element i helheten. Därför kom också känslan av hur man lyckades i 
relationen till deltagaren att påverka beskrivningen av upplevelsen. 
 
Endast fyra handledare av sex hade besvarat frågan om vilka upplevelser 
som påminner om och vilka som aktiverades under Aaa-gruppens samling. 
Allt som allt gavs det 12 svar av potentiella 35.  Jag tänker mig att det finns 
två sätt att förstå de uteblivna svaren. En möjlighet är att handledarna inte 
hade en upplevelse av något liknande som aktiverades eller påminde om 
Aaa-gruppen. I så fall förstår jag de uteblivna svaren så att det inte fanns 
något att relatera till eller jämföra med. I en del intervjusvar kunde detta få 
sin bekräftelse. En annan möjlighet är att frågan inte var angelägen eller 
aktuell för handledaren. En livsnödvändig mänsklig aktivitet såsom till 
exempel måltid är inte med nödvändighet intressant att analysera eller 
reflektera över. Ändå är de svar som gavs intressanta för de visar hur det är 
möjligt att associera upplevelser till tidigare erfarenheter. Svaren placerar jag 
i tre grupper. En första grupp av svar knyter an till olika slag av kroppslig 
terapi. Svaren omfattar allt ifrån massage och avslappning till 
sommarvindens varma vind/våg i rummet. En annan grupp av svar knyter an 

                                                                                                                                          
144  Utriainen 2000, 17 
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till erfarenhet av tystnadsretreat, klosterliv och meditation. En tredje grupp 
av svar associerar till relationen mellan handledare och deltagare. Här finns 
en spridning av relationsassociationer från vänskap, till nattning av barnet 
som inte somnar fastän sömnen skulle behövas och ett prov som lyckades.145 
 
På detta sätt har jag presenterat och reflekterat över resultaten från 
observationsprotokoll och frågeformulär. Det visade sig att en del frågor och 
ordpar var lättare att använda än andra. Den intressanta frågan är att det 
genom frågor och ordpar går att skapa en mångfacetterad berättelse om Aaa-
gruppen. Därmed aktualiseras språkets relation till verklighet. Relationen är 
tydlig om än komplicerad i det material som samlats in från Aaa-gruppen.  
 
Intervjusvaren 
 
Intervjusvaren kompletterar den bild av Aaa-gruppen som gavs via 
observationsprotokoll och frågeformulär. I intervjuerna utgick jag ifrån en 
intervjuguide till handledaren.146 Intervjuerna gav tillfälle att reda ut 
oklarheter samt fördjupade förståelsen materialet om Aaa-gruppen. 
Intervjuerna gav också anledning att fråga om en aktivitet eller ritual som 
Aaa-gruppen kan pågå utan att en handledare nödvändigtvis behöver 
reflektera över det som sker. Ett deltagande förutsätter däremot att Aaa-
gruppen känns meningsfull och fungerar för den deltagare som man har 
ansvar för. Speciellt då det gäller frågan om hur man skall förstå och 
verbalisera upplevelsen så nöjer man sig med att välja bland färdiga 
alternativ och är osäker eller vill inte motivera sina ståndpunkter.  I det här 
avsnittet vill jag lyfta fram några frågor som har relevans för hur man 
uppfattar de kontextuella sammanhangen i relation till Aaa-gruppen. Med 
hänvisning till bild 1 i Avsnitt 2.4 Sammanfattning så tänker jag att det är 
möjligt att handledare inte har behov av att närmare reflektera över Aaa-
gruppens situation. Intervjufrågorna om gruppen och kollektivet, den sociala 
samverkan om den var individuell/gemensam, frågan om vad som blev 
dominerande för upplevelsen av beröringen eller den meditativa sången samt 
frågan om situationen var religiös eller inte, kom att handla om en villighet 
att medverka i projektet. Först sammanfattar jag svaren enligt 
intervjuguiden.147 Handledarna var eniga om att det i gruppen fanns både en 
individuell och en social dimension. Många betonade den gemenskap man 
hade i relation till deltagaren vilket kom att dominera då det gällde den 
sociala samverkan i gruppen. Men alla var också lika eniga om att det inte 

                                                           
145  P1F 1.10, P1F 19.11, P2F 29.10, P4F 22.10,  P4F 29.10, P4F 12.11, P4F 19.11, P4F  

3.12, P5F 22.10, P5F 19.11, P5F 3.12, och P5F 17.12 
146  Intervjuguiden till vårdaren finns som bilaga 4, Under arbetets gång har jag ersatt begreppet  

vårdare med handledare för att tydligare markera ömsesidigheten i en nära relation. 
147  Se bilaga 4 ”Intervjuguiden”. 
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hade varit detsamma ifall man hade varit ensam i rummet med sitt par. Till 
frågan om beröringen eller sången dominerade upplevelsen var handledarna 
inte lika eniga. De flesta ansåg att ingendera dominerade utan att de hörde 
ihop och stödde varandra. En handledare menade att beröringen dominerade 
och att sången mera var en detalj i bakgrunden som kunde ersättas av någon 
annan lugn musik. För en av handledarna hade det till en början varit så att 
beröringen var dominerande men ju flere gånger vi träffades desto jämnare 
blev det mellan beröringen och sången. 
 
Slutligen då det gällde handledarnas bedömning ifall Aaa-gruppen var 
religiös eller inte blev det svårare att formulera en ståndpunkt. En av 
handledarna hade aldrig tänkt på frågan och menade att gruppen hade varit 
bra som den var. Hon upplevde sig som kyrkligt religiös i kategorierna 
(materialist, osäker sökare, privat religiös och kyrkligt religiös).148 En annan 
menade att den var religiös men hade svårt att säga varför. Hon kände sig 
hemma bland kategorierna osäker sökare och privat religiös.149 En tredje 
hade tänkt på saken i och med att det var hennes arbete.  

 
Vanligtvis tänker jag inte på mitt arbete på det sättet religiöst. Vad man nu 
menar med religiöst! 
- 
Inte i traditionell bemärkelse?  I det här sekulariserade samhället är inte 
religionen det som är hela tiden utan de speciella ritualerna som man själv 
väljer att gå med i, gudstjänst och dopritualer 
-    
Jo nu är den religiös nu är den det, men då på ett positivt sätt, på ett lite 
annat sätt än man vanligtvis tänker på i vårt samhälle idag.150 
 

För den fjärde av arbetshandledarna var den religiös genom lugnet, 
avslappningen och att hon hade möjlighet att tänka. Stillheten var en viktig 
del och att få stanna upp. Då det gällde kategorierna av livsåskådning och 
religion, kände hon sig som en blandning av sökare och privat religiös.151 
Den femte av handledarna ansåg att det inte var en religiös situation, utan en 
vanlig terapeutisk situation som man har satt religiösa tecken runt. Då det 
gällde kategorierna kände hon sig inte vara materialist, men privat religiös, 
kanske kyrkligt religiös.152 Den sjätte av handledarna upplevde att frågan 
kom in på hennes stora tvivel. ”Där är jag lika flackande jag själv är, ena 

                                                           
148  I 6, 3 
149  I 5, 3 
150  I 4, 5 
151  I 3, 3 
152  I 1, 4 
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gången har jag tyckt si och andra gången så. Vad betyder ordet religiös?” I 
de olika kategorierna ansåg hon att sökare passade bra för henne.153 
 
Det som är intressant ur en religionsfilosofisk synvinkel är att begreppet 
religion i Aaa-gruppen väcker så olika reaktioner. De olika kategorierna för 
livsåskådning och religion visade sig vara användbara för handledarna då det 
gäller att uttrycka olika slags hållning till religion. Härmed finns det en 
parallell till svårigheterna att använda ordparet helig-ohelig i 
observationsprotokollet. Bägge indikerar en osäkerhet inför religion som  jag 
föreställer mig är förknippad med brytningstider i ett senmodernt 
samhälle.154 
 
Handledarens redogörelse för Aaa-gruppen 
 
Med tanke på att det sammantagna resultatet från observationsprotokoll, 
frågeformulär och intervjuer inte medger att man följer med dynamiken och 
utvecklingen i ett enskilt par så väljer jag att ytterligare presentera en 
kompletterande redogörelse utgående från ett av paren. Motivet är att det är 
svårt att redogöra för en utveckling som sker inom ett par i Aaa-gruppen 
utgående från sammantagna resultat. I beskrivningen av ett enskilt par går 
det lättare att beskriva en sådan utveckling. Det enskilda fallet,  deltagaren 
och handledaren känner varandra från den dagliga verksamheten som kallas  
Saktis sedan tolv år. Med andra ord har det funnits en lång tid att lära känna 
varandra fastän man i en arbetsgrupp som handledare delar sin tid mellan 4 
arbetstagare, en hjälpledare och en assistent. Ett motiv till att delta i Aaa-
gruppen har dels varit att på tu man hand få vara tillsammans med deltagaren 
och dels att handledaren en längre tid har försökt hitta en arbetsform som 
skulle passa deltagaren. Därför fanns ett intresse att pröva på Aaa-
gruppen.155 
   
Via observationsprotokollet kan man följa med hur deltagaren så småningom 
lär sig ritualen. Efter den femte gången den så skriver handledaren följande. 
 

Vi har nu hållit på så länge att hon blivit van och vet vad som skall hända 
så hon känner sig lugn och trygg tror jag.156 

 
Då jag vid intervjun frågar om detta så berättar handledaren att hon har varit 
överraskad över hur snabba framsteg deltagaren gjort. De snabba framstegen 

                                                           
153  I 2, 4 
154  Kurtén 1995, 19 
155  I 4, 3 
156  P1O 3.12  
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bör således också förstås utifrån handledarens erfarenhet att deltagaren i den 
dagliga verksamheten behöver relativt lång tid på sig vid förändringar.    
 

Men oberoende, hon har gjort snabbare framsteg än jag förväntat mig. Hon 
behöver lång tid innan hon tillåter och kan tycka om det. I och med att jag 
valde henne med i den här gruppen för att hon har haft svårt med beröring. 
Hon är inget barn. Hon har gamla spår i sig.157 

 
Det faktum att deltagaren låg kvar ända till slut var också något som var 
speciellt enligt handledaren. Min fråga utgick från att handledaren hade fäst 
sig vid detta som jag tyckte verkade så självklart. När vi deltar i något så 
brukar vi foga oss efter de oskrivna handlingsmönster som ingår. Men för 
handledaren och enligt hennes erfarenhet var det inte så. Det att deltagaren 
låg kvar ända till slut visade att Aaa-gruppen var av betydelse för deltagaren. 
 

Näe inte säkert jag hade inte vänta det att hon skulle ligga kvar. Hon brukar 
vanligtvis inte följa det vad andra anser att är slut utan följa sitt eget slut. Så 
om hon låg kvar ända tills alla andra ansåg att det var slut så var det 
speciellt för henne.158 

 
Beröring har deltagaren vanligtvis mycket svårt med. Hon avvisar beröring 
genom att till exempel nästan omedelbart skuffa bort den hand som försöker 
ta i hennes hand för att hälsa på henne. Därför var det en överraskning för 
handledaren att hon fick genomföra beröringen enligt strykningar och Keep 
in Touch mycket långt. Fötterna och huvudet var tydligt känsliga områden 
för beröring och genom att handledaren respekterade dem så fungerade 
beröringen allt bättre. Fötterna blev tillåtet område liksom bakhuvudet 
medan ansiktet och framförallt käkleden ännu icke är tillåtet område. 
Deltagaren vill inte lägga sig ner på madrassen med detsamma så hon 
”snurrade” på sig innan hon kunde lägga sig på madrassen. 

 
Hon lade sig genast ner. Hon noterade beröringen och accepterade den. 
Bara vid tårna blev hon störd och ”snurrade” en stund159 
Hon lade sig ner. Mycket nöjd och nöjda ljud. Bekant situation. Lät mig 
hålla t.o.m. fötterna i början. Men ganska snart satte hon sig upp, orolig 
ville inte beröring - lade sig ner vid vilan nöjd log!160 
Lät mig beröra alla ”Keep in t” ställen utom käkleden.  Slappnade av. 
Verkade också lyssna och följa med sången.161 

 

                                                           
157  I 4, 1 
158  I 4, 1 
159  P4O 29.10 
160  P4O 17.12 
161  P4O 22.10 
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Då det gällde ritualen och beröringen så utvecklades samspelet mellan 
handledare och deltagare i takt med att en inlärning av situationen 
framskred. Deltagaren har till en början svårt att lägga sig ner och få ro men 
snart sker följande:  
 

Lugn hon lade sig ner ganska snart. Sökte mej först som vanligt, men dynan 
gick sen bra. Lät mig göra ”Keep in Touch” Allt utom huvud. Låg kvar 
ända till slut.162 
 

Till och med när dagen annars hade varit orolig så fungerar det för 
deltagaren. Det anmärkningsvärda är således som jag förstår det att 
deltagaren, som vanligtvis har svårt att tåla beröring samt också svårt att 
ändra på sitt beteende de dagar som går fel, fick i och med Aaa-gruppen 
möjlighet att hitta ro trots dagens oro. Innebörden i vilan framgår av att hon 
inte somnade men var medveten och avslappnad. 
 

Hon haft en orolig dag, men hittade ändå ro i Aaa-gruppen. Andningen 
förändrades, stundvis riktigt avslappnat speciell. Handen på bröstet = en 
djup, behaglig suck. Hela tiden medveten men ändå mycket avslappnad.163 

  
Då samarbetet i Aaa-gruppen mellan handledare och deltagare utvecklas så 
byggs det upp en allt bättre kommunikation. Här framgår tydligt en 
ömsesidighet och tillit som hör samman med en nära relation. Beröringen 
blev trygg för såväl handledare och deltagare. De kunde slappna av och njuta 
av den. 
 

Kontakten fin. Hon visade hur hon ville ha det och jag visade vad jag hade 
tänkt.164 
Jag är så glad att hon nuförtiden lägger sig ner, kan slappna av, men ändå 
vara närvarande och att jag målmedvetet får beröra henne.165 
Hon sköter kontakten. Hon kollar var jag finns. Accepterar beröringen och 
tycks njuta av närvaro. Hon visar så tydligt vad hon tycker om o. inte 
tycker om.(mitt eget ork sämre dagen efter sjukdom)166 
Fin kontakt. Jag blir så tacksamt lycklig att hon låter mig röra henne så 
mycket och att hon dessutom blir så avslappnad och tillitsfull. Enda hon 
(INTE ) vill bli berörd är käkarna dvs ansiktet.167  
God kontakt. Vi har ett ömsesidigt förtroende. Hon tillåter mig att röra sej 
och jag tillåter henne att inte vilja (t.ex. ansiktet är ännu förbjudet 
område)168 

                                                           
162  P4O 1.10 
163  P4O 12.11 
164  P4F 1.10 
165  P4F 22.10 
166  P4F 29.10 
167  P4F 12.11 OBS!, Utelämnat INTE insatt av mig på basen av fråga vid intervju 
168  P4F 19.11 
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som förra gången Hon var förväntansfull redan före. Stark kontakt och 
förtroende.169 

  
Men det sker också en utveckling av beröringen. Då det kring käklederna 
och huvudet fungerar sämre med att beröra med ett jämt tryck (Keep in 
Touch), så prövar handledaren med strykningar.  
 

Allt utom huvudet, huvudet är känsligt. Fortfarande inte hålla vid käkleden. 
Istället för att hålla så pajar jag och smeker på kinderna och håret en liten 
stund en början. Stryker på kinderna och på håret. Ett litet försök eller en 
början.170  

 
På det sättet går det att komma vidare och vidga möjligheten till beröring i 
samspel med deltagaren. Eftersom det fungerade bra så var det omedelbara 
skrattet och nöjda ljuden reaktioner som var oväntade men talande. Till och 
med då deltagaren var sjuk och spänd fungerade Aaa-gruppen bra för henne. 
  

Hon spänd och frusen (sjuk igår). Ville inte först lägga sig. Blev glad av 
bekant sång och nöjd och log under beröringen. Satte sig genast upp efteråt. 
Nöjd ändå. Skrattade också efteråt.171 

 
Då det gällde själva ritualen så var det beröringen och känslan som var mer 
dominerande då Aaa-gruppen startade. Beröringen tog mest uppmärksamhet 
så att handledaren upplevde det som att vara i en bubbla tillsammans med 
deltagaren. Men så småningom blev beröringen och sången mer jämlika. 
 

Det är jättesvårt att mäta. Små små signaler lite rycka i ögonen tex vad hon 
egentligen lyssnar till. Känsel och beröring ger hon genast respons på. Men 
hon är ju nog en lyssnade mänska. Ju längre vi höll på så blev desto mera 
var det också riktgivande för henne vad de va. Hon förstod var hon var och 
vad som skulle hända och det här igen kännande. Men jag tror att i början 
var det mer  känseln som var mer dominerande och nu hörseln har  fått 
mera rum.  

 - 
Jo det är så små saker Hon börjar inte sjunga med eller rycka i foten eller 
stiga upp – Det är det lilla i ansiktet och ögonen. Gång för gång litet mera 
visar hon att en del av hennes sinnen rikta sig på sången. Att i och med hon 
öppnade ögonen när en ny sång började så tolka jag det som att hon lystra 
till för jag gjorde inget speciellt172 
- 
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FÖR MIG KÄNNS DET NU då man hållit på länge ganska jämbördiga. 
Beröringen tog mera energi i början då jag behövde koncentrera mig på vad 
och hur hon ville beröringen skulle inte vara samma sak utan sången och 
sången skulle inte vara det samma sak utan beröringen.173 

 
I samband med intervju blev det tydligt att Aaa-gruppen har möjliggjort en 
beröring som handledaren letat efter men som inte tidigare varit möjlig att 
nå. De nöjda ljuden och skratten visar på ett välbefinnande som är sällsynt 
för deltagaren. Det uppstår ett igenkännande av ritualen och en förväntan på 
det som händer. 
 

Hon har speciella ljud som då hon känner att det skall blir mat då vet man 
att hon är nöjd. Det var en liknande form sådana som man inte hör så 
väldigt ofta nästan som om hon skulle ha sjungit med.  
- 
Jag har under flere år försökt hitta en form för att beröra henne sakta prövat 
med fötterna. Hon har inte villat Därför är det otroligt att hitta en form där 
hon faktiskt njuter och hon visar att hon blir avslappnad. Hon skulle stiga 
upp snurra och ropa om hon inte tyckte om det. 
(Det hände att hon skratta?) 
Nu är det en höjdpunkt av välbefinnande. När hon inte just nu skrattar så 
ofta. Förväntansfull redan före. Stark kontakt och förtroende?174 

  
 
Då det gäller frågan om på vilket sätt den gemensamma upplevelsen kan 
förstås så konstaterar handledaren att det inte behöver vara frågan om samma 
upplevelse för deltagare och handledare. Det jag tycker är viktigt är den 
förståelse som handledaren har i den nära relationen till deltagaren. 
Samtidigt som det finns en gemensam erfarenhet så finns det sådant som är 
dolt och som går förbi och sådant som yttrar sig i upplevelser av beröring 
och samspel. 
 

(gemensam upplevelse?) 
Det behöver det inte vara. Jag upplever beröring på ett annat sätt än hon. 
Jag har inte hennes minnen och hon har inte mina som påverkar en hur man 
upplever både beröring och ljud mänskor överhuvudtaget. Kan man då 
veta? Jag är tvungen att utgå från mig själv men samtidigt komma ihåg att 
det finns sådant hos henne jag inte vet och går mig förbi:175 

 

                                                           
173  I 4, 4 
174  I 4, 3 Intervjuerna är gjorda med bagrund i bilaga 4 ”Intervjuguide” och inspelade på  

MD (minidisk) och utskriften håller sig till talspråket. Frågorna är ibland återgivna 
inom parentes med frågetecken för att sammanhanget skall bli tydligt.  

175  I 4, 3 
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Trots att deltagaren mot slutet av materialinsamlingen mådde sämre 
(magsjuka) så fungerade ändå Aaa-gruppen för henne. Tillfället och ritualen 
har blivit bekant och en situation där deltagaren kan vara lugn då hon som 
jag förstår det upplever sig ha kontroll över situationen. Det som är 
intressant är att det inom ett och samma tillfälle händer att oron kan komma 
över henne men att hon kan återgå till lugnet. 
 

Hon är känsligare för beröringen idag och hade svårt att slappna av. Hon 
tycker ändå så mycket om Aaa-gruppen att hon trots det kunde njuta, stark 
kontakt hela tiden. Hon berättar så tydligt vad hon tycker om eller inte 
tycker om. Hur hon vill ha det.176 
Tror att hon inte mådde riktigt bra efter magsjukan.177 
Hennes beteende speglade både lugn och oro.   lugn …oro ….lugn.178 

 
I relation till de övriga i Aaa-gruppen sker en utveckling mellan detta par 
och de övriga. I och med att det sker en inlärning av ritualen så stör inte de 
ljud som åstadkoms av andra par. Deltagaren registrerar dem visserligen men 
låter sig inte störas av dem.  

 
Hon reagerade på ljud (andras) i gruppen. Öppnade ögon.179 
Den här gången ganska mycket ljud omkring men hon stördes inte. 
Stämningen blev bra.180 
Hon lyssnar och är medveten om de andra men låter sig inte störas.181 
Hon är som tidigare gånger. Stämningen är en helhet. Gruppens närvaro 
och ljud hör dit.182 
Hon lyssnade och noterade andras ljud, men störs inte.183 

 
Då det gällde relationen till de övriga paren så är de närvarande och påverkar 
stämningen men i praktiken handlar kommunikationen om bråkdelssekunder 
då ögonen sveper över rummet och de övriga paren. Ändå finns det en 
gemenskap i Aaa-gruppen som stöder den individuella beröringen. 
  

(Kommunikation i gruppen?)  
Nä. Man är inne i sitt? Jag har ingen större aning om vad de andra har gjort. 
Bråkdelssekunder då jag tittat på andra. 

 (Gemensamt individuellt?)  
Hm, det är svårt att säga att det är antingen eller på något vis det är väldigt 
individuellt upplever jag för henne, nu är det för hennes välbefinnande som 

                                                           
176  P4F 3.12 
177  P4O 3.12 
178  P4O 17.12 
179  P4O 22.10 
180  P4O 29.10 
181  P4O 12.11 
182  P4O 19.11 
183  P4O 26.11 
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jag främst är där men det skulle inte gå utan den här gemenskapen 
samtidigt hon skulle inte kunna ligga där ensam då vi är alla det är båda 
delarna skulle jag säga.  

 
Helheten i Aaa-gruppen upplevde paret allt mer naturlig och fungerande. 
Först är beröringen mera dominerande i paret. Men den kontemplativa 
sången, beröringen, tystnaden och handlingen allt stöder varandra. 
Tidsperspektivet blir genom ritualen naturligt. Tystnaden i ritualen ger 
perspektiv och möjlighet att vila och tänka efter. 
  

(Både sången och beröringen?) 
Helheten Ingendera var helt obekant då vi börja. Jag upplever att det har 
blivit mer och mer naturligt och bekant både ock. Det jag gör tänker jag 
först men ändå inte. Beröringen är först mer dominant i och med att det är 
det jag gör. 
(Tystnaden?) 
Det har blivit en naturlig del och ger tidsperspektivet åt en, man behöver 
fundera på det ritualen och vilan.  

 
I samband med intervjun aktualiserades även rummet, fysioterapiutrymmet 
på Kårkulla vårdhem. Ett helt bra rum men oroligt då det är fyllt av redskap 
och material för fysisk terapi. Handledaren konstaterar att det hade varit 
skönt med ett mera rofyllt rum. Hennes förslag är att använda 
andaktsrummet på vårdhemmet. Det rummet skulle vara bättre anpassat till 
den kontemplativa sången och religion. 

 
Rum är vi inte precis bortskämda. Ju fler gånger jag varit med skulle det 
vara skönt att göra det i ett mer rofyllt utrymme. 
T.ex. andaktsrummet att man skulle poängtera andakten. Ju mer har man 
hunnit tänka på det och att det är religiösa sånger du sjunger och rummet 
kunde vara mer heligt.184 

 
Handledarens redogörelse för den pågående dynamiken i den nära relationen 
till deltagaren visar också hur förståelse är en pågående process där 
meningen ständigt ur olika synvinklar kan formuleras. Meningen är dock 
beroende av det sammanhang som den förknippas med. Det går enbart att 
spekulera över om bytet av rum från fysioterapiutrymmet till andaktsrum 
hade gett ett annat utslag i materialet. 
  
En kontext med tre sammanhang 
 
Det anmärkningsvärda är att beskrivningarna i observationsprotokoll och 
frågeformulär av naturliga skäl följs åt. Det är samma person som fyllt i dem 

                                                           
184  I 4,  
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bägge. Ömsesidigheten i en nära relation visar sig i att beskrivningen av 
reaktionerna pekar åt samma håll. Det samma gäller också den förståelse av 
situationen som ges genom intervjuerna. Men är det fråga om samma 
upplevelse?  Kan skillnaden förstås som en skillnad mellan en gemensam 
och en delad upplevelse? Behövs det trots allt en verbal bekräftelse för att 
kunna tala om en gemensam upplevelse? När man deltar i en aktivitet lik 
Aaa-gruppen är man inte direkt reflekterande så att man nödvändigtvis sätter 
tid på att formulera vad man är med om.185 I Aaa-gruppen har handledarna 
varit koncentrerade på beröring och kommunikation och först efteråt när de 
fyllt i formulären har det funnits tid för reflektion vid ifyllandet av 
formulären. Men närheten till aktiviteten och påverkan av reaktionerna har 
gjort att man ganska intuitivt har fyllt i formulären. Det är frågeformulären 
som på sätt och vis har tvingat fram en medveten reflektion, något som en 
del uppfattat som bra, eftersom de inte annars hade kommit att tänka på alla 
perspektiv. Ifyllandet av formulären hann bli rentav en del av ritualen som 
man saknade då det tog slut.186  
 
Men de beskrivningar som handledarna ger stöder sig på flera begrepp som 
har olika sammanhang och associationer. De sammanhang som aktualiseras i 
Aaa-gruppen anknyter till sammanfattningen i kapitel 2. Aaa-gruppen består 
av handledare, deltagare och ledare. I mötet mellan dem är tre sammanhang 
närvarande. För det första ett omsorgssammanhang som konkret består av 
verksamheten inom Kårkulla samkommun och framförallt då fysioterapi, 
taktil beröring och sådant språk som används i omsorgssammanhang. För det 
andra är ett religiöst sammanhang närvarande. Det är den verksamhet som 
Finlands evangeliskt lutherska kyrka upprätthåller och bedriver inom 
omsorgen. Framförallt är det andakter gudstjänster, skriftskola och själavård 
som erbjuds inom omsorgen. Inom Aaa-gruppen syns det framförallt i den 
gregorianska sången och Aaa-gruppens ritual. Det tredje sammanhangets 
organisation är Åbo Akademi och den forskning som bedrivs i samband med 
Aaa-gruppen. Konkret yttrar sig detta i materialinsamling genom 
observations- och frågeformulär samt intervjuer av handledare. Aaa-
gruppens kontext och sammanhang kan åskådliggöra flera intressanta 
filosofiska frågeställningar kring språk och verklighet. Dem återkommer jag 
till i kapitel 4, 5 och 6. 
 
 
 

                                                           
185  Molander 1996, 42-45 Molander är inriktad på frågan om kunskap i handling och det  

finns intressanta paralleller att dra mellan de kontextuella förutsättningarna för Aaa-
gruppen och begreppet tyst kunskap. Jag kommer dock inte att fördjupa redogörelsen 
då det gäller den delen av Aaa-gruppen. 

186  I 5, 1 
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3.4 Sammanfattning 
 
Det material som jag presenterar i kapitel 3 och speciellt i samband med 
Aaa-gruppen aktualiserar frågan om hur religiösa upplevelser och 
erfarenheter kan förstås i ett religionsfilosofiskt sammanhang. 
Sammanfattningsvis skildras i kapitlet det kyrkliga arbetet med olika slags 
kognitivt funktionshindrade församlingsmedlemmar. På grund av det 
tidigare arbetet var det möjligt att starta Aaa-gruppen och göra den till ett 
forskningsprojekt. I Aaa-gruppen som ett forskningsprojekt fanns det 
avgränsat tid och rum för ett gemensamt arbete mellan handledare, deltagare 
och ledare. Upplevelserna och erfarenheterna samlades in med hjälp av 
observationsprotokoll, frågeformulär och intervjuer. I redogörelsen för 
materialet presenterade jag det insamlade resultatet. Men hur en sådan 
presenterad verklighet kan förstås är inte alldeles enkelt. Tydligt är att det 
finns en nonverbal kommunikation där det är möjligt att göra sig förstådd. 
Men det verbala språk som används vid materialinsamlingen och som 
används vid förståelse och reflektion är mångtydigt. Språket kan hänföras till 
olika sammanhang. Med andra ord är det inte möjligt att fastslå en enda 
riktig betydelse eller förståelse av Aaa-gruppen. En religionsfilosofisk 
reflektion och förståelse av materialet och kontexten behöver således beakta 
mångfalden av språkliga nyanser i relation till aktiviteten inom Aaa-gruppen. 
Men den behöver också acceptera att allt inte kan bli beskrivet och språkligt 
fixerat såsom en förståelse av situationen. Svårigheten i 
forskarsammanhanget är således förknippad med en uppfattning om kunskap 
och sanning. 
  
Materialet pekade vidare mot frågan om nonverbalt och verbalt språk och 
dess relation till verklighet. Varje beskrivning av Aaa-gruppen uttrycker en 
möjlig förståelse. Syftet med en språklig artikulering, som kan vara att 
beskriva eller förstå aktiviteten, är i ett konkret religiöst sammanhang inte 
indifferent. I en sekulärt heterogen finlandssvensk kultur präglas religiöst 
tänkande av arbetet inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Det syns 
konkret i den religiösa och kyrkliga verksamhet som bedrivs i samarbete 
med omsorgen. En ny verksamhet såsom Aaa-gruppen innebär ändå inte 
något totalt avvikande. Både inom omsorgssammanhang och religiösa 
sammanhang finns det en beredskap till att arbeta i olika grupper med olika 
målsättning. Det intressanta med Aaa-gruppen är att den föddes ur 
gemensamma behov. En meningsfull fysisk verksamhet för gravt 
funktionshindrade samverkade med frågan om på vilket sätt kyrkan kan 
möta sina gravt funktionshindrade medlemmar. 
   
De språkliga uttrycken i det insamlade materialet kan enligt min mening ses 
mot en sådan bakgrund. Samtidigt så aktualiserar materialet frågeställningar 
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som är centrala för religionsfilosofisk reflektion. Då det inte är självklart hur 
en verksamhet skall förstås så uppstår ett dilemma. Svårigheten med ett 
analytiskt betraktelsesätt, inom religionsfilosofi, är den tysta förutsättningen 
att summan av de delar som analysen resulterar i skall vara en helhet. Men 
helheten är kanske något annat än summan av enskilda element. Kroppen 
kan visserligen inom medicinsk vetenskap indelas i många kategorier. På 
samma sätt kan människors medvetande och mentala olikheter ses ur 
perspektiv såsom sjukdom och funktionshinder.  Inom Aaa-gruppen går det 
att analytiskt separera olika par av deltagare och handledare för att säga 
något om dem. Men i Aaa-gruppen arbetar enskilda individer tillsammans 
inom en helhet. Enligt mig är det mer fruktbart för ett religionsfilosofiskt 
arbete att se på materialet ur ett helhetsperspektiv. Det innebär ett både och 
perspektiv. Både och perspektivet är viktigt då det gäller personer som är 
beroende av andra för att kunna fungera. Gravt funktionshindrade 
församlingsbor behöver gemenskapen och det konkreta stödet av 
gemenskapen i religion för att kunna ta del och bli delaktiga. En tyst 
förutsättning är att religion alltid yttrar sig i kollektiva handlingar och 
föreställningar och alltid har att göra med hur enskilda individer tillsammans 
kan relatera till helheter. Arbetet med gravt funktionshindrade personer inom 
ramen för Aaa-gruppen visar på betydelsen av våra relationer. Religion berör 
våra relationer, våra konkreta möten med verkligheten. Helheten mellan 
kropp och själ betonar aktiviteten, de religiösa handlingarna och ritualen i 
religionen. Aktiviteter som är centrala i religionen syftar till byggande av 
kollektiv gemenskap genom ett bemötande som igenkänns som gott och 
kärleksfullt samt genom att ge uttryck för det genom deltagande i 
gemensamma ritual med bön och lovsång.  

Därmed vill jag sammanfattningsvis med bild 2 illustrera hur Aaa-gruppen 
och dess aktörer kan ses i relation till de tidigare presenterade 
sammanhangen i avsnitt 2.4. I de olika sammanhangen finns det 
anknytningspunkter till Aaa-gruppen. En förståelse för Aaa-gruppen 
inbegriper ett öppet sinne inför hur man kan förstå och uppfatta Aaa-gruppen 
i de olika sammanhangen. Det intressanta är att det i materialet finns 
skillnader i hur man uppfattar att förståelsen genom olika perspektiv och 
sammanhang kompletterar och/eller utesluter varandra. Samtidigt illustrerar 
bilden konkret vilka kontexter som är aktuella i detta arbete.  
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Bild 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den svarta punkten beskriver Aaa-gruppens ritual, det 
konkreta mötet mellan deltagare, handledare och ledare. 
Mötet är avgränsat till tid och rum. Ritualen omfattar 
konkret beröring och kontemplativ sång under en timmes 
tid. I slutet av ritualen ifylls forskningsmaterial. I bilden 
betonas helheten i ritualen genom att de olika aktörerna i 
gruppen benämns och omges av heldragna linjer. Inom den 
punkten finns det en klar avgränsning och uppfattning om 
vem som var deltagare, handledare och ledare. Men 
frågetecknen berör de språkliga begrepp vi använder för att 
beskriva gruppen och dess erfarenheter. Begreppen och 
språket kan hänföras till olika sammanhang som möts i Aaa-
gruppen. Aaa-gruppens ritual finns bifogad som bilaga 3. 
 

Omsorgssammanhang 
Fysioterapeutiskt möte 
Taktil stimulans  
Keep in Touch 

Religiöst sammanhang 
Religiöst möte 
Kontemplativ sång 
Antifoner böner ritual  

LEDARE 

 
     DELTAGARE 

 
HANDLEDARE 

 
Forskarsammanhang 
Religionsfilosofi 
Forskarseminarier  
Aaa-gruppens material: 
observationsprotokoll 
frågeformulär 
intervjuer 
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De tre sammanhang som är aktuella vid mötet är 
omsorgssammanhang, religiöst sammanhang och 
forskarsammanhang. De är alla bestämda av sin egen 
verksamhet, sin målsättning och budget.  Observera att 
forskarsammanhanget principiellt är på samma plan som de 
övriga sammanhangen. Det finns inte någon möjlighet att 
stiga ur vardagens begränsningar. Frågan om kunskap och 
objektivitet avgörs inom de gränser som sammanhanget ger. 
De streckade linjerna antyder att gränserna inte är skarpa. 
Den ständigt pågående vetenskapliga diskussionen och 
debatten om språket och verklighet syns i detta. Samtidigt 
indikerar det konkreta mötet mellan sammanhangen i Aaa-
gruppen att de ständigt går tillbaka på och möts i konkret 
handling. 
 

 Den yttre cirkeln representerar de sammanhang som inte 
berörs i detta arbete men som trots det kunde vara möjliga. 
De kunde beskrivas med begreppet kultur. Alla de möjliga 
sammanhang som vi relaterar till. Den yttre streckade 
gränsen visar på att det finns gränser för varje mänsklig 
ansträngning. Det finns olika uppfattningar om på vilket sätt 
den streckade linjer beskriver gränser för vad vi begreppsligt 
kan formulera och förstå av verkligheten. Det finns ingen 
möjlighet att formulera något om området utanför. Det som 
låter sig formuleras är knutet till sammanhang innanför 
gränsen. Den enda adekvata hållningen till området utanför 
är tystnad. 

 
I de följande kapitlen kommer jag att fortsätta med filosofisk reflektion. Det 
innebär att jag vill reflektera över de frågeställningar som materialet väckt 
utgående från två perspektiv. Det första berör frågan om individen och 
kroppens roll för verklighetsuppfattningen och det andra perspektivet utgår 
från mänskliga sammanhang och hur en förståelse och mening är socialt 
konstruerad. Förståelse och mening knyts därmed i första hand till de 
konkreta livsformer som vi lever i. Intressant är vidare hur vi kan förstå att 
religiös mening etableras i Aaa-gruppen. Kontemplativ gregoriansk sång på 
latin och svenska anknyter visserligen rituellt till centrala element av 
mässan. Men för gravt funktionshindrade församlingsmedlemmar är inte det 
verbala innehållet avgörande.  För den religionsfilosofiska reflektionen och 
förståelsen är det nödvändigt och utmanande att reflektera över nonverbal 
kommunikation och förståelse av religion som möte och gemenskap i 
handling och ritual. 
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4. Kroppsjagets roll i verkligheten 
 
I det här kapitlet inriktar jag mig på att reflektera över kroppens roll för vår 
uppfattning om verkligheten. De kroppsliga aspekterna i vår 
verklighetsuppfattning är nämligen av speciellt intresse då det gäller frågan 
om gravt funktionshindrade personers religion. Religion undersöks ofta 
utgående från de verbala uttrycken. Men då förmågan att kommunicera 
verbalt är starkt begränsad så blir de kroppsliga uttrycken och den nonverbala 
kommunikationen central. Det nonverbala språket är som jag uppfattar det 
bundet till kroppens möjligheter att kommunicera. Det är ett kroppsspråk. 
Samtidigt tangerar kroppsspråket ett språkligt fenomen som har att göra med 
språkets natur och är av filosofiskt intresse. Kropp och medvetande tenderar i 
verbala uttryck att separeras från varandra såsom subjekt och objekt. Detta 
faktum anser jag kunna få problematiska följder för hur vi uppfattar vår 
relation till verklighet. Min avsikt är att reflektera över detta i de följande 
avsnitten utgående från tre filosofiska perspektiv som jag kallar för 
dialogfilosofi, neurofilosofi och språkfilosofi. Jag har funnit att de tre 
filosofiska perspektiven alla, på var sitt sätt, kan bidra till att ge värdefulla 
insikter om hur kropp och medvetande samverkar till våra uppfattningar om 
verklighet. Det dialogfilosofiska perspektivet har jag valt för att det bidrar 
med begrepp för hur religiös verklighet är förknippad med mänskliga 
relationer. Dessutom bidrar det dialogfilosofiska perspektivet med tankar om 
det nonverbala i religiositeten. Det neurofilosofiska perspektivet har jag valt 
för att det ger uppfattningar om gravt funktionshindrade personers 
möjligheter då verklighet etableras. Det jag kallar för det språkfilosofiska 
perspektivet har jag valt för att filosofi som inspirerats av Wittgenstein har en 
intressant förståelse för hur språk är knutet till inlärning och kroppslighet. 
  
I avsnitt 4.1 ”Kroppsjag och dialog” startar jag från ett dialogfilosofiskt 
perspektiv som utgår från Martin Bubers dialogfilosofiska tänkande. De 
kroppsliga aspekterna hos jaget är inte fokus för honom. Men den 
dialogfilosofiska utgångspunkten innebär en korrektion av Descartes 
individfokuserade ansats i det autonoma tänkandet hos subjektet. 
Dialogfilosofin utgår däremot ifrån att individen aldrig är ensam utan ingår i 
sociala relationer och sammanhang. Därmed är varje individ placerad i ett 
intersubjektivt relationssammanhang. Kroppsligheten är underförstådd 
eftersom dialogfilosofin, såsom jag förstår den, utgår från relationer som 
endast är möjliga genom våra kroppar. Den dialogfilosofiska ansatsen 
innebär också en kritik av en dikotomi, kropp och medvetande, som är typisk 
för Descartes skeptiska ansats i ”cogito ergo sum”. Jag förenar mig med 
kritiken av Descartes på denna punkt och menar att kropp och medvetande 
(subjekt) har en omedelbar och ömsesidig relation till varandra. Kroppen och 
jaget är varandras förutsättning och de samverkar på ett komplicerat sätt för 
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att upprätthålla oss som konsistenta personer. På den här punkten stöder jag 
mig på George Lakoff och Mark Johnson. De använder begreppen’embodied 
mind’ och ’embodied person’ för att understryka sambandet mellan kropp, 
medvetande och person187. Begreppen kan översättas med ”förkroppsligat 
medvetande” respektive ”förkroppsligad person”, men eftersom jag i den här 
avhandlingen vill understryka sambandet och växelverkan mellan det som, i 
stora delar av västerländsk filosofi, splittras upp i kropp och medvetande 
(subjekt), så använder jag begreppet ”kroppsjag”. Enligt Lakoff och Johnson 
börjar vår uppfattning om vad som är verkligt med vår kropp och är beroende 
av vår sensomotoriska kropp. Kroppsjaget gör det möjligt för oss att relatera 
till omvärlden men är samtidigt något som uppstått genom inövad 
växelverkan med omgivningen. De mänskliga förmågorna är dels formade av 
evolutionen men också av övning och erfarenhet. Lakoff och Johnson 
understryker att de mänskliga kategorierna och begreppen är nödvändiga men 
att de samtidigt är delar av en kroppslig erfarenhet. De avvisar därför den 
typiska dikotomin inom västerländsk filosofi där man skiljer åt kropp och 
medvetande.188 
  
Min avsikt är således att reflektera över det insamlade materialet utifrån en 
monistisk syn på att jaget är kroppsbundet. Det innebär att vi alltid är bundna 
till social samverkan som är konkret möjlig genom våra kroppar. Det här är 
något som påverkar vår förståelse av religiositeten hos gravt 
funktionshindrade.  Dialogfilosofins ansats använder jag för att analysera 
materialet som insamlades och beskrevs i föregående kapitel 3. De 
frågeställningar som Aaa-gruppen aktualiserade är centrala för reflektionen. 
 
I avsnitt 4.2 ”Ett kroppsjag” presenterar jag Antonio Damasios neurofilosofi 
och dess betydelse för vår förståelse av det intima samarbetet mellan kropp 
och medvetande. Neurofilosofins hypotes om ett tredelat jagmedvetande är 
intressant då det gäller att förstå hur medvetandet och kroppen samverkar så 
att ett kroppsjag uppstår. De olika nivåer av kroppsjag som neurofilosofin 
beskriver ger anledning till att filosofiskt reflektera över förståelsen av 
intersubjektivitet och grundorden Jag-Du och Jag-Det hos dialogfilosofin. 
  
I avsnitt 4.3 ”Kroppsjag och språk” vill jag reflektera över och förstå 
relationen mellan kroppsjag och språk i en vid bemärkelse. Språk omfattar 
både nonverbala och verbala möjligheter till kommunikation. Jag utgår då 
från språkfilosofisk uppfattning om ett kroppsligt samband i språkbildningen. 
Det är ett samband som Wittgenstein beskriver med termen ’primitiv 
reaktion’.  Min erfarenhet är att ordet primitiv leder till missförstånd och 
därför har jag bestämt mig för att använda begreppet ’spontan reaktion’ för 

                                                           
187  Lakoff & Johnson 1999, 16-17 och 555 
188  Lakoff & Johnson 1999, 19-21 och 553-554 
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att beskriva samma mänskliga fenomen.  Begreppet och dess betydelse för 
filosofisk språkspelsmetod använder jag för att diskutera det material jag 
samlat in i Aaa-gruppen. Begreppet använder jag även för att reflektera över 
kroppsliga aspekter gällande två centrala religionsfilosofiska begrepp tillit 
och visshet i Aaa-gruppens material.  
 
4.1 Kroppsjag och dialog 
 
I allmänhet utgår vi ifrån att kategorierna kropp och medvetande (subjekt) på 
ett meningsfullt sätt går att skilja från varandra och behandla separat. 
Kroppen är något som hör ihop med det materiella och fysiska medan 
subjektet är förknippat med medvetande och ande. Inom religionsfilosofin 
har Fergus Kerr lyft fram betydelsen av det kroppsliga perspektivet och på 
vilket sätt det påverkar uppfattningen om jaget som subjekt och själv. Men 
han gör det i opposition till majoriteten av analytiskt orienterade 
religionsfilosofer. De har enligt honom ganska okomplicerat byggt vidare på 
Descartes grundkoncept som förutsätter en klyfta mellan jag och kropp. På 
detta sätt bygger man vidare på ett i grunden skeptiskt koncept. Kroppen 
separeras från medvetandet för att man vill undvika influenser av kroppens 
känsloliv. Detta gör man för att kunna hävda en objektiv vetenskaplig 
position. En religionsfilosofi som vill ta helheten, människans kroppsjag, på 
allvar måste därför överbrygga den position som Descartes tog som sin 
utgångspunkt.189  
 
I den här avhandlingen om gravt funktionshindrades religiositet är det av 
största vikt att inse att religion inte låter sig reduceras till medvetandet och ett 
exklusivt andligt och själsligt plan. Religion knyter samman olika sidor av 
mänskligt liv och inkluderar såväl kropp som medvetande då verklighet 
etableras. Därför är dialogfilosofins ansats i de två grundorden Jag-Du och 
Jag-Det av betydelse då det med ett bindestreck visar på att vi i våra 
grundläggande förhållningssätt är bundna till relationer. Religion är på det 
sättet bundet till konkret mänskligt liv och är inte enbart tankar om 
verkligheten. Religionen är knutet till hur vi handlar mot varandra och lever 
våra liv. I Aaa-gruppen var det naturligt med beröring och kontemplativ sång 
medan det till exempel skulle ha varit främmande att tänka på frågor om 
Guds existens och verkligheten.  
 
 
 

                                                           
189  Kerr 1986, 3-4 Med en närmast bisarr tolkning menade Descartes att kropp och  

medvetande samverkar med varandra, men förklarade aldrig hur detta samspel gick 
till förutom att han påstod att tallkottskörteln var mötesplatsen. (Damasio 2003, 184) 
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Jag-Du och Jag-Det 
 
Bubers dialogfilosofiska tänkande visar hur en dikotomi mellan kropp och 
medvetande kan överbryggas. Istället för en autonom individ i 
utgångspunkten ser dialogfilosofin att människan är invävd i relationer. Vår 
uppfattning om verkligheten (världen) kan inte lösgöras från detta 
grundläggande faktum. Verkligheten är alltid beskriven utgående från ett 
mänskligt perspektiv och språk. I det fortsatta vill jag därför presentera en del 
dialogfilosofiska tankar. Dem använder jag sedan för att reflektera över och 
förstå de frågeställningar som Aaa-gruppen väckte i kapitel 3. Den 
dialogfilosofiska utgångspunkten är intersubjektiv såtillvida att den från 
första början utesluter att det på ett meningsfullt sätt skulle vara intressant 
eller ens möjligt med en enskild individs tänkande. Språk och tänkande är 
socialt konstruerade. Dialogfilosofin finner hos människan en tvåfaldig 
hållning till världen som är grundläggande. Den här tvåfaldiga hållningen 
beskrivs genom två grundläggande ordpar. Det ena, Jag-Du, samverkar med 
det andra grundordet Jag-Det.190 Det finns med andra ord en grundläggande 
dynamik i varje människa. Hon pendlar mellan två slags hållningar som är 
nödvändiga för att de tillvaratar olika sidor hos kroppsjaget. Men samtidigt 
går de inte att förena. På det sättet finns det i dialogfilosofin ett slags dualism 
som yttrar sig som två olika slags hållningar inom samma kroppsjag. Enligt 
min mening lyckas dialogfilosofin genom sin ansats komma till rätta med 
problemet rörande dikotomin kropp och subjekt. Om kropp och subjekt är 
skilda från varandra så är det nämligen svårt att förstå varför det ena skulle 
påverka det andra. Dikotomin blir ur dialogfilosofins perspektiv överflödig. 
Istället för den autonoma tänkande individen som en grund för uppfattningen 
om verkligheten blir verkligheten i ett dialogfilosofiskt perspektiv något som 
upplevs och formuleras i relationer, individer emellan, utgående från två 
slags hållningar. 
  
Den dialogfilosofiska utgångspunkten är beskriven i Bubers klassiska verk 
”Jag och Du”. Grundorden är två och sammanbundna med bindestreck. Det 
första är Jag-Du och det andra ordparet Jag-Det. I det senare ordparet kan 
”Det” i ordparet ersättas av ”Han” eller ”Hon”.191 De två grundorden är 
således två ordpar som beskriver vår mänskliga verklighet utgående från hur 
vi relaterar till världen. Utgångspunkten är dialogisk i motsats till Descartes 
individualism. Men inom de dialogiska fälten finns två olika slags hållningar. 
Jaget är bundet antingen till Detet eller till Duet. Endast Duet kan uttalas med 
en människas hela väsen medan Detet aldrig kan uttalas med en människas 
hela väsen. Härvidlag lyckas dialogfilosofin enligt min mening uttrycka det 
som är centralt för en holistisk verklighetsuppfattning i samband med 
                                                           
190  Buber 1963, 11 
191  Buber 1963, 11 
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mänsklig aktivitet. Hur väl man än kan beskriva en upplevelse med hjälp av 
språkliga kategorier (Jag-Det) så är helheten mera än summan av de enskilda 
beskrivningar vi förmår göra. De två ordparen indikerar därför två olika slags 
hållningar inom samma kroppsjag. Men endast Jag-Du ordparet ger möjlighet 
för ett möte med hela kroppsjaget närvarande.192 
  

Duet möter mig. Men jag träder i den omedelbara relationen till det. Så är 
relationen att utväljas och välja, att vara utlämnad åt och själv handla på 
samma gång. En handling utifrån människans hela väsen innebär ett 
upphävande av alla delhandlingar och därmed av alla 
handlingsförnimmelser – som ju endast existerar därigenom att de är 
avgränsade från varandra. Så måste en handling utifrån hela människan bli 
lik detta: att vara utlämnad åt. 
Grundordet Jag-Du kan bara uttalas med en människas hela väsen. Den inre 
samlingen och sammansmältningen till ett helt väsen kan aldrig ske genom 
mig och aldrig utan mig. Jag blir till i förhållande till Duet; i det jag blir till 
som Jag, säger jag Du. Allt verkligt liv är möte,193 
 

Dialogfilosofins utgångspunkt i de två ordparen innebär att det som är 
grundläggande för religion, som jag förstår det, är att uppfatta knutet till 
mänsklig relation. De två grundordens olika hållning är möjliga och 
nödvändiga inom religion. Relationernas värld skapas av grundordet Jag-Du 
inom tre sfärer enligt dialogfilosofin.  Det tre sfärerna beskriver 
dilaogfilosofin som livet med naturen, med människorna och med den 
andliga världen.194 Då det gäller livet med naturen stannar Du-sägandet vid 
språkets tröskel. I denna sfär föreställer jag att dialogfilosofin utgår från att 
språket är verbalt eftersom det annars är problematiskt att förstå meningen 
med uppdelningen. Då det gäller livet med människorna kan relationen anta 
språkets form. Jag förstår det som så att det språk som Buber här avser i ett 
religiöst sammanhang är omedelbart närvarande ord som uttrycker möte, 
förlösande ord, evangelium, bön och/eller lovsång. Men samtidigt övergår 
den omedelbara relationen lätt i det medelbara mötet med det objektiva 
Någon. Denna någon som genom förhållningssättet i grundordet Jag-Det är 
uttryck för en Han/Hon relation. Språket är kategoriserande och analytiskt 
och uttryck för subjekt–objekt relationer. Mötet med någon är mötet mellan 
deltagaren och handledaren i Aaa-gruppen. För det tredje uppenbarar sig 
grundordet Jag-Du, i den andliga världen. Där är relationen höljd i moln, det 
vill säga fördold och ordlös men språkskapande.  Vi uppfattar intet Du och 
känner oss ändå tilltalade, vi svarar, formande, tänkande handlande: vi uttalar 

                                                           
192  Buber 1963, 11 
193  Buber 1963, 18  
194  Då det gäller indelningen ser jag att det finns en koppling till kristen treenighetslära i  

denna indelning på tre sfärer, en Gud och tre personer Fader, Son och Helig Ande. 
Den strukturella likheten ligger utanför uppgiften i detta arbete. 
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grundordet med vårt väsen, utan att kunna säga Du med vår mun. Grundordet 
Jag-Du är holistiskt till sin karaktär i och med att det skapar relationens värld. 
Jag-Du grundordet innefattar allt det som är nödvändigt för att språket skall 
vara meningsfullt. Det gäller framförallt relationen till det Eviga Duet.195 
 

Grundordet Jag-Du skapar relationernas värld 
Tre är de sfärer i vilka relationernas värld byggs upp 
Den första: livet med naturen. Där rör sig relationen i mörkret och kan inte 
anta språkets form. De levande varelserna rör sig inför oss, men de förmår 
inte komma till oss, och vårt Du-sägande till dem stannar vid språkets 
tröskel. 
Den andra: livet med mänskorna. Där är relationen uppenbar och antar 
språkets form. Vi kan ge och mottaga Duet. 
Den tredje: livet med den andliga världen. Där är relationen höljd i moln, 
men den uppenbarar sig – ordlös men språkskapande. Vi uppfattar intet DU 
och känner oss dock tilltalade, vi svarar – formande, tänkande, handlande: 
vi uttalar grundordet med vårt väsen utan att kunna säga Du med vår mun. 
Men hur kan vi ha rättighet att ta med det utomspråkliga in i grundordets 
värld? 
I varje sfär, genom allt som blir närvarande för oss, blickar vi hän mot det 
eviga Duets mantelfåll, förnimmer vi en fläkt därav; i varje du tilltalar vi det 
eviga, i varje sfär efter dess art.196 

 
Dialogfilosofins tankar och språk kan kännas främmande såsom då den 
paradoxalt talar om mötet i den andliga världen såsom ordlös men 
språkskapande och beskriver närvaron i Jag-Du grundordets sfärer med 
känslan av det eviga Duets mantelfåll. Men en viktig poäng i sådan 
beskrivning och tanke är att Gud inte är en relation vid sidan av övriga 
relationer. Det är intressant att det eviga Duets mantelfåll ingår i de tre sfärer 
där Jag-Du relationer förekommer. Det dialogfilosofiska yttrar sig således i 
att det religiösa och anden finns mellan Jag och Du. Det är bindestrecket som 
uttrycker möjlighet till relation och dialog. Den är att likna vid luften som 
man andas. Det blir möjligt genom att människan har förmågan till relation. 
Språket i dialogen är inte enbart det verbala språket utan allt det som talar. 
Här ingår till exempel också handling, allt det som kan vara uttryck för 
relationen Jag och Du. 
 

Ande i sin mänskliga meddelelseform är människans svar till sitt Du. 
Människan talar med många tungor, språkets, konstens, handlingens tungor, 
men anden är en, svaret till det som träder emot henne ur det 
hemlighetsfulla, det Du som talar ur det fördolda. Ande är ord. Och liksom 
talet först kan bli till ord i en människas hjärna och sedan bli till ljud i 
hennes strupe – båda delarna utgör endast brytningsmönster i det verkliga 
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skeendet; i verkligheten är det nämligen inte så att språket finns i 
människan, utan människan finns i språket och talar ur det – så är det med 
språket i dess helhet och så med anden. Anden finns inte i Jaget utan mellan 
Jag och Du. Den är inte som blodet, som kretsar i dig, utan som luften 
vilken du andas. Hon förmår det, när hon träder in i relationen med hela sitt 
väsen. Endast i kraft av sin relationsförmåga förmår människan leva i 
anden.197 

 
Dialogfilosofins utgångspunkt i de två grundorden är intressant för att den 
därmed understryker att det grundläggande för religion är att uppfatta som en 
Jag-Du hållning. Jag-Du hållningen ger uttryck för en relation där människan 
med hela sitt väsen är närvarande. Talet om religion blir på denna punkt 
paradoxalt. Det hänger troligtvis samman med att språk inom Jag-Du 
grundordet är uttryck för en omedelbar subjekt-subjekt relation. En 
konsekvens av detta är att religion är något som enligt dialogfilosofin går att 
finna i alla de sfärer där Jag-Du möten etableras. En annan konsekvens är att 
religiöst språk i den andra hållningen Jag-Det är att betrakta som 
reducerande. Något som är en konsekvens av och hör ihop med gränserna för 
det verbala språkets abstrakta och metaforiska bilder. Men religiöst språkbruk 
präglas framförallt av Jag-Du hållning. Det yttrar sig då det gäller 
uppfattningen om Gud i Bubers för dialogfilosofins intressanta redogörelse 
för en paradoxal användning av pronomenet du. 
 

Självklart skall det bara talas om, vad Gud är i sin relation till en människa. 
Och även detta kan bara utsägas i en paradox, mera noggrant: genom den 
paradoxala användningen av ett begrepp; ännu mer noggrant: genom att 
paradoxalt förbinda ett begrepp i substantiv – form med ett adjektiv, som 
motsäger det förras väl bekanta innehåll. Framhållandet av denna 
motsägelse måste vika för insikten, att så och endast så blir det möjligt att 
rättfärdiga den oumbärliga beteckningen av föremålet med detta begrepp. 
Begreppets innehåll vidgas på ett omvälvande, förvandlande sätt – men så 
går det just för oss med varje begrepp som vi, därtill nödda av troslivets 
karaktär, lånar från det immanenta och använder på det transcendentas 
funktion. 

 
Betecknandet av Gud som en person är oumbärlig för var och en som i 
likhet med mig med ”Gud” inte menar någon princip, ehuru mystiker som 
Eckhardt ibland gör ”Varat” identiskt med honom, och den som i likhet med 
mig med ”Gud” inte menar någon idé, ehuru filosofer som Platon ibland 
kunde anse honom vara en idé, utan som i stället i likhet med mig med 
”Gud” menar den som - vad helst han för övrigt må vara – träder i en 
omedelbar relation till oss människor i skapande, uppenbarande, förlösande 
handlingar och därigenom möjliggör för oss att träda i en omedelbar relation 
till honom. Denna vår tillvaros grund konstituerar åter och åter en 
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ömsesidighet, sådan som den bara kan bestå mellan personer. 
Personbegreppet är helt ur stånd att klargöra Guds väsen, men det är tillåtet 
och nödvändigt att säga att Gud också (min kursiv) är en person. 
– 
Människan som vänder sig till honom, behöver därför inte vända sig bort 
från någon annan Jag-Du relation; med fullt berättigande tar hon dem alla 
med sig till honom och låter dem bli förklarade ”inför Guds ansikte”. Men 
man måste överhuvud ta sig i akt för att uppfatta samtalet med Gud det 
samtal, om vilket jag haft att tala i denna bok och i nästan alla därpå 
följande, som något som endast tilldrar sig bredvid eller ovanför vardagen. 
Guds tal till människorna genomtränger skeendet i vars och ens eget liv och 
allt skeende i världen omkring oss, allt biografiskt och allt historiskt 
skeende, och gör det till föreskrift, budskap, krav för dig och mig. Händelse 
efter händelse, situation efter situation får genom detta personliga tilltal 
förmåga och makt att av människan kräva ståndaktighet och avgörelse. Vi 
menar ganska ofta, att det inte skulle finnas något att lyssna till, men vi har 
ju för länge sedan själva stoppat vax i öronen. 
Existensen av ömsesidigheten mellan Gud och mänska är omöjlig att bevisa. 
Den som ändå vågar tala därom avlägger vittnesbörd och vädjar till 
vittnesbördet hos den som han talar till, ett vittnesbörd i nuet eller i 
framtiden.198  

 
En sådan paradoxal användning av pronomenet Du utmanar och är inte 
möjlig inom den analytiska hållningen inom Jag-Det ordparet. När man med 
hjälp av språkliga kategorier och begrepp eftersträvar att ge en analytiskt 
korrekt beskrivning av religiös verklighet (Jag-Det) så är resultatet 
reducerande i förhållande till den mer holistiska hållningen inom Jag-Du 
grundordet. Problemet är att verbalt religiöst språk vanligtvis enbart uppfattas 
som uttryck för en analytisk Jag-Det hållning. Utan Jag-Du hållningen kan 
religiöst språk tas för en teoretisk verklighetsförklaring. En teoretisk 
verklighetsförklaring utan förankring i Jag-Du hållning kan benämnas för 
sekundär religion (jmf avsnitt 2.1).  I en sekundär religion har man övertagit 
teoretiska förklaringar och uttryck samt religiösa mönster utan en egen 
erfarenhet av den primära hållning som uttrycks genom grundordet Jag-Du. 
Jag-Det hållningens gränser kan bara överskridas av den omedelbara 
närvaron i Jag-Du hållningen. Inom religionsfilosofi som är analytiskt 
orienterad föreställer man sig att begreppen svarar mot verkligheten. Med 
hjälp av begreppen vill man återge verkligheten ”i sig” bakom orden. Men 
Bubers dialogfilosofiska utgångspunkt stänger som jag förstår det dörren för 
sådana möjligheter. Men när man ändå vill tala om detta så blir språkbruket 
ett annat. Resultatet är det religiösa språket som genom paradoxen talar om 
Gud som en personlig relation som involverar alla övriga relationer i livet.199 
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 om man går ur världen. Den som med hela sitt väsen går ut till sitt Du och därvid bär  
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Denna typ av religiöst språkbruk finner man i religiösa kontexter där man ber 
och lovsjunger, firar gudstjänst och mässa. Men om man inom 
religionsfilosofin börjar betrakta detta som teoretiska utsagor om 
verkligheten så blir det hela problematiskt. Jag kommer i 6 kapitlet att 
återkomma till de religionsfilosofiska frågeställningarna som är förknippade 
med detta grundläggande problem.  
 
Trots att det analytiska och kategoriserande religiösa språket i Jag-Det kan 
vara problematiskt så är det samtidigt ett språk som är möjligt att använda i 
samband med religiös aktivitet. Men syftet är då inte i första hand att ge eller 
en framställa en vetenskapligt hållbar förklaring eller teori av religion.  Detta 
hindrar inte att människor som är religiöst engagerade ibland uppträder med 
sådana anspråk. Jag-Det hållningen är däremot viktig inom religiöst 
språkbruk då man t.ex. i ett kristet sammanhang vill formulera och samtala 
om sin trosuppfattning. Därmed innefattar samtalet uppfattningar om Gud, 
natur och människa, men det görs inom ett religiöst och kyrkligt 
sammanhang. Inom det sammanhanget är det inte möjligt att vetenskapligt ta 
ställning till frågan om Gud verkligen existerar. Det är en fråga som berör tro 
och övertygelse. Man har nått en gräns där det inte är möjligt att på ett 
vetenskapligt godtagbart sätt besvara frågan om de religiösa utsagornas 
verklighet. Däremot är det möjligt att ur ett vetenskapligt religionsfilosofiskt 
perspektiv reflektera över sådant religiöst språkbruk. Det är möjligt att 
redogöra för hur språket används i religiösa sammanhang och hur det kan 
vara meningsbärande. 
 
Dialogfilosofin visar på en blindhet hos den moderna människan som är 
förknippad med Jag-Det hållningen. Sikten är skymd för människan som 
håller fast vid ytan, vid tingen och inte har upptäckt samverkan mellan 
människans två grundhållningar Jag-Det och Jag-Du. Alternativet är att 
upptäcka relationernas farliga värld som saknar tillförlitlighet, fasthet, 
varaktighet och överskådlighet. Frestelsen blir att man vill kontrollera och 
hävda en verklighet som är heltäckande men som är falsk i sitt ägande av 
kunskap. Det finns mycket i mänskors liv som inte kan formuleras eller 
analyseras i Jag-Det grundordets hållning. Sådant som det däremot är möjligt 
att vara i relation till. En sådan relation (Jag-Du) är då präglad av hela 
människans närvaro.  
  

Genom föreskrifter kan man inte lära någon att ta steget ut ur Det-världen. 
Man kan bara visa hän mot det på det sättet, att man drar en ring som 
utesluter allt, som icke är detta. Då blir det ena, varpå allt kommer an, 
skönjbart: det fullkomliga accepterandet av det närvarande. 
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Visserligen förutsätter detta accepterande ett så mycket större vågstycke, en 
så mycket djupare omvändelse, ju längre en mänska har förvirrat sig i en 
avsöndrad tillvaro; det gäller inte ett uppgivande av Jaget såsom mystiken 
mestadels menar: liksom för relationen är Jaget oundgängligen nödvändigt 
också för den högsta, eftersom den bara kan äga rum mellan Jag och Du; ett 
uppgivande inte av Jaget alltså, utan av den falska självhävdelsedrift som 
driver människan att fly till ägandet av tingen, fly relationens farliga värld 
som saknar tillförlitlighet, fasthet, varaktighet och överskådlighet.200 

 
Tystnaden utan svar, blir Jag-Du hållningens frihet. Det betyder att tystnaden 
bereder ett rum för den ofixerade och odifferentierade närvaron. Religion är 
då inte ett formulerat svar som alltid är reducerande utan den är närvaro och 
pågående närvaro, ett förhållningssätt i relationen. Man avstår från 
förklaringarna och svarena, men är närvarande i relationen och Jag-Du 
hållningen. 
 

Men det ödesbundna i relationsförloppet bryter här fram som starkast. Ju 
mäktigare svar, desto starkare binder det Duet, förvisar det till föremålens 
värld. Bara tystnaden i förhållande till Duet, alla tungors tystnad, det 
förtegna förbidandet i det oformade, i det odifferentierade, i ordet innan det 
har fått tunga, låter Duet behålla sin frihet. I tystnaden står människan där 
med Duet i en återhållsamhet, där Anden inte ger tillkänna utan är. Varje 
svar binder Duet i Det-världen. Det är människans tragik och detta är hennes 
storhet. Ty på det sättet kommer kunskap till, så blir verket till, så bilden 
och förebilden i den levande människovärldens mitt.201 

 
Dialogfilosofins betonande av hållningen inom Jag-Du grundordet gör med 
andra ord rättvisa åt människan som en helhet, både kroppsligt och mentalt, 
ett kroppsjag. Men helheten har två sidor uttryckt genom grundorden Jag-Du 
och Jag-Det. Men med betoningen av relationerna kommer det in ett drag av 
osäkerhet. Livets relationer är inte beständiga och fasta. Det typiska för 
dialogfilosofin är att man upphöjer Jag-Du ordparet på bekostnad av Jag-
Det.202 Utgående från det tidigare skrivna vill jag ändå sätta ett frågetecken. 
Det är riktigt att dialogfilosofin framhåller Jag-Du grundordet, men enligt 
mig mening gör man det enbart för att det är hotat i det moderna 
verklighetsbygget. Modernitetens verklighetsbygge sker inom ramen för den 
hållning som dialogfilosofin kallar för Jag-Det. Inom dialogfilosofin 
understryker man växelverkan och ömsesidighet mellan de två grundorden. 
Poängen enligt dialogfilosofin är att ingen människa klarar sig utan de två 
hållningar som uttrycks genom grundorden i Jag-Du och Jag-Det. Men 
problemet är att människan utan en Jag-Du relation riskerar att utarmas 
genom att helheten riskerar att bli förvandlad till en splittrad och reducerad 
                                                           
200  Buber 1963, 77 
201  Buber 1963, 43 
202  Illman 2001, 38-41 
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Jag-Det hållning. Trots att dialogfilosofin betonar att det grundläggande för 
människan är hennes förmåga att vara i relation och den tvåfaldiga hållningen 
som dialogfilosofin beskriver med ordparen Jag-Du och Jag-Det så utesluter 
inte detta en avskildhet. Verkligheten upphör inte fastän subjektet är avskilt 
men en längtan föds i avskildheten efter en obetingad relation och den 
fullkomliga delaktigheten.  

 
Jaget är verkligt genom att det tar del i verkligheten. Det blir alltmera 
verkligt ju fullkomligare delaktigheten är. Men Jaget, som träder ut ur 
relationsupplevelsen in i avskildheten och medvetandet därom, förlorar inte 
sin verklighet. Förmågan till delaktighet finns nerlagd i det och bevarad 
levande; med ett annat ord, som – uttalat om den högsta relationen – får 
användas på varje relation: ”livsfröet förblir i honom”. Detta är den 
egentliga subjekttillvarons rike, där Jaget på samma gång blir varse sin 
förbundenhet och sin avskildhet. Den äkta subjekttillvaron kan bara förstås 
dynamiskt, som ett Jagets pendlande i sin egen, ensamma sanning. Här är 
också den ort, där längtan efter en allt högre, mer obetingad relation, efter 
den fullkomliga delaktigheten i det som är, uppkommer och växer fram. I 
den egentliga subjekttillvaron mognar personens andliga substans.203 

 
Med sådana tankar om avskildhet och relation kan dialogfilosofin uppfattning 
om religion inte kopplas till en vetenskaplig teoretisk förklaring av 
verkligheten. Religion är till sin grund ingen teori utan uttryck för två 
förhållningssätt som är typiska för oss människor då vi relaterar till 
verkligheten. Jaget blir genom de två förhållningssätten medvetet om sin 
förbundenhet och avskildhet.  Verkligheten i religiösa sammanhang är något 
som enligt dialogfilosofin är förknippat med människans hela väsen.  Endast 
inom Jag-Du hållningen är människans närvarande med hela sitt väsen. 
Religion kan inte förklaras av en teori om den religiösa verkligheten utan att 
vara reducerande. De två förhållningssätten är därmed uttryck för ett 
dynamiskt kroppsjag som tar del av verkligheten och drivs av en längtan efter 
en fullkomlig delaktighet. 
 
Aaa-gruppen och dialogfilosofi 
 
Med hjälp av dialogfilosofiska tankar och begrepp kan jag bidra till en 
fördjupad förståelse av skeendet i Aaa-gruppen. Den nära relationen, mellan 
handledare och deltagare, är ett möte. Mötet kan jag beskriva och reflektera 
över med hjälp grundorden Jag-Du och Jag-Det. Jag-Du grundordet som 
uttryck för religion kan förstås som ett sådant omedelbart möte i Aaa-
gruppen. Det är ett möte där deltagare och handledare upplever delaktighet 
och ömsesidighet. Upplevelsen är holistisk. Mötet mellan deltagare och 
handledare i ett konkret genomförande av ritualen med beröring behöver inte 
                                                           
203  Buber 1963, 64 
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nödvändigtvis bekräftas eller uttryckas verbalt. Förutom den gemensamma 
kontemplativa sången vid inledningen är mötet vara mestadels tyst. Vad som 
syns är det gemensamma arbetet i Aaa-gruppen då ritualen genomförs. 
Dialog utryckt i omedelbar dynamik och växelverkan i mötet understöds av 
den strukturerade beröringen enligt Keep in Touch och den kontemplativa 
sången samt vilan och tystnaden. Ifyllandet av observationsprotokoll och 
frågeformulär i slutet av ritualen innebär ett byte till en analyserande och 
kategoriserande hållning i mötet. Denna hållning kan inom dialogfilosofin 
benämnas en Jag-Det hållning. I den situationen svänger mötet mellan 
deltagare och handledare från närvaro till frånvaro.  
 
Däremot kan en upplevelse av närvaro i Jag-Du hållningen upprepas och 
fördjupa relationen såsom vi tidigare i avsnitt 3.3 har kunnat konstatera. I 
enlighet med dialogfilosofin kan vi förstå det som en ökad medvetenhet om 
förbundenhet och avskildhet för såväl deltagare som handledare. I mötet syns 
detta i de nonverbala handlingarna, den ömsesidiga gemenskapen och 
förtroendet mellan handledare och deltagare. Men det uttrycks också genom 
beskrivningen i observationsprotokoll och frågeformulär. På den här punkten 
aktualiseras ett konkret problem för religionsfilosofin som jag ännu senare 
återkommer till. Inom religiösa samfund finns det behov av att kunna berätta 
om och beskriva sin verksamhet. Om religion på ett grundläggande sätt är 
präglat av Jag-Du grundordet så undflyr handlingen i tystnad våra försöka att 
på ett enkelt sätt beskriva och behärska fenomenet religion. Endast det yttre 
ramverket i ritualen, de konkreta mänskliga uttrycken och verbala uttryck 
som beskriver Jag-Du relationer kan då användas i sådana syften.204 
 
När man i ett sådant syfte närmar sig Aaa-gruppen och frågorna kring 
religion så rör man sig vanligen inom Jag-Det hållningen. Frågan om religion 
präglas då av den formulerade verklighetsförståelse och mening som kommer 
till synes i hur forskningsprojektet Aaa-gruppen är strukturerat och i 
handledarens där uttryckta mening om religion. Alla de sammanhang som 
präglat uppfattningen blir avgörande. Det här får man i Aaa-gruppen 
konkreta exempel på (se avsnitt 3.4). Uppfattningar om religion växer fram 
och dör i bestämda sociala sammanhang. Ibland finns en förståelse och ibland 
en osäkerhet kring hur man skall bedöma och förstå begrepp som helig. I det 
pluralistiska och senmoderna samhället finns flera parallella uppfattningar 
och samtidigt en stor osäkerhet. Den självklara enhetskulturen då det fanns 
givna svar på klara frågor har upplösts. Men det betyder inte en uppgivenhet 
inför uppgiften att förstå och klargöra de språk som i Aaa-gruppen uttrycker 
kroppsjagets relation till verklighet. I synnerhet alla de omständigheter som 
inverkar på samband med språk som uttrycker en religiös verklighet. 
Dialogfilosofi understryker att språk inte enbart är att uppfatta kroppsjagets 
                                                           
204  Se bilaga 3 Aaa-gruppens ritual 
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kommunikationsverktyg i mötet med verkligheten. Språk är uttryck för 
människans två förhållningssätt. Människan som kroppsjag växer och lär sig 
genom att befinna sig i språket och tala ur det.205 
  
Det eviga Duets mötesplats är sfären där människorna är närvarande. Då det 
gäller att förstå Aaa-gruppen så kan dialogfilosofin hjälpa oss till en ökad 
förståelse. Med hjälp av de två olika hållningarna som representeras av Jag-
Du och Jag-Det, är det möjligt att beskriva olika aspekter av relationen 
mellan handledare och deltagare. Man rör sig här framförallt inom 
dialogfilosofins andra sfär: livet med människorna. Inom relationen dels 
mellan handledare och deltagare och mellan alla i Aaa-gruppen är de två 
hållningarna möjliga. Ett möjligt sätt att uppfatta Aaa-gruppens ritual är att 
arbetet mellan deltagare och handledare ses som en inbjudan till och övning i 
Jag-Du hållning. Avsikten med Aaa-gruppen är då längtan efter ett subjekt-
subjekt möte. Ritualen med begränsning i tid och handling inbjuder till en 
koncentrerad ömsesidig samvaro där språket är ett kroppsspråk, nonverbalt 
via beröring och ögonkontakt. Kroppsspråk och samtal sker i de tysta 
handlingarna och ömsesidiga reaktioner. Tystnaden öppnar för en relation där 
det på ett paradoxalt sätt blir möjligt att uppleva det eviga Duets mantelfåll i 
relationen mellan deltagare och handledare. 
 
Men då dialogfilosofin betonar öppenheten i relationen så är det förknippat 
med olika slags risker. En risk är att relationen blir ett medel att uppnå något. 
Detta kunde till exempel vara att framstå såsom en skicklig handledare. Då 
inbjuder Aaa-gruppen till en Jag-Det hållning. I samband med Aaa-gruppen 
skulle det betyda att beröringen skulle utföras av ett subjekt mot ett objekt. 
Ett sådant syfte skulle vara till exempel att uppnå en önskad avslappning eller 
beröm för att man har genomfört ritualen bra. En sådan Jag-Det hållning 
omöjliggör enligt min förståelse av dialogfilosofi, mötet i en nära relation.206  
Beröringen sker i ett syfte som förvandlar deltagaren till ett objekt för 
handledaren. En annan risk kan beskrivas som en utebliven kontakt i 
relationen mellan handledare och deltagare. Ifall deltagaren vägrar beröring 
och inte kommunicerar kroppsligt med handledaren så kommer inte en Jag-
Du hållning eller en Jag-Det hållning att vara möjlig. Ett sådant läge väcker 
förtvivlan och frustration. En nära relation är inte beständig utan riskfylld. 
Det uppstår en längtan efter att något skall ske i relationen. Möjligen kan vi 
förstå svårigheterna med förväntningar och utebliven respons i ett av paren ur 
ett sådant dialogfilsosofiskt perspektiv. 
 

                                                           
205  Buber 1963, 42-43 I verkligheten är det nämligen inte så att språket finns i  

människan, utan människan finns i språket och talar ur det. 
206  Se Nära relation i 3.2 Aaa-gruppen ett forskningsprojekt. 
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Materialet stöder dock tanken på att relationen mellan deltagare och 
handledare mestadels varit en övning i den hållning som grundordet Jag-Du 
uttrycker.207 Men övningen i Jag-Du hållningen störs så klart av den uppgift 
som väntar mot slutet av Aaa-gruppens möte då observationsprotokoll och 
frågeformulär skall ifyllas. Jag tänker mig att observation och introspektion 
under ritualen lätt bryter Jag-Du hållningen som i så fall svänger över till en 
analyserande Jag-Det (-Han eller -Hon) hållning. Det faktum att materialet 
insamlades först mot slutet av Aaa-gruppens möte underlättade för 
handledaren och deltagaren att stanna kvar i en Jag-Du hållning medan taktil 
stimulans enligt strykningar och Keep in Touch beröring genomfördes. 
 
Dialogfilosofins två grundord ger också en ökad förståelse för de olika 
sammanhang som är aktuella i samband med Aaa-gruppen. Inom de olika 
sammanhangen kan man tänka sig att de två varandra uteslutande 
hållningarna (analytiskt och holistiskt) som öppnar sig från de två grundorden 
är viktiga då det gäller att förstå på vilket sätt olika sammanhang medverkar 
till en förståelse för det som sker i Aaa-gruppen. Då det gäller Jag-Du 
relationen så finns det utifrån omsorgssammanhanget, det religiösa 
sammanhanget och forskarsammanhanget en möjlighet att se samband till 
liknande relationer där omedelbara möten blir till.  Samma svårigheter och 
möjligheter infinner sig vid relationer och aktiviteter som är typiska för de 
olika sammanhangen. Motsvarande kontext för relationerna kan också 
beskrivas. Inom omsorgssammanhanget kan det till exempel vara: 
smurfgymnastiken.  Inom ett religiöst sammanhang kan det vara högmässan 
och inom ett forskarsammanhang kan det vara postgradu seminariet. De olika 
relationer som aktualiseras kan då beskrivas som något (subjekt-objekt). 
Inom omsorgssammanhanget kan det beskrivas som en fysioterapeut-klient 
relation, inom forskarsammanhanget som en professor-studerande relation 
och slutligen inom det religiösa sammanhanget som församlingsanställd-
församlingsmedlems relation.  Min poäng med jämförelsen är att de två 
grundorden Jag-Du och Jag-Det genom verksamheten inom de olika 
sammanhangen har olika aktualitet men att ingendera kan undvaras. Vi kan 
till exempel uppfatta att det är mera angeläget med Jag-Du hållning inom 
omsorgssammanhang och religiöst sammanhang medan det är direkt önskvärt 
att i forskarsammanhanget betona Jag-Det hållningen. Så gör vi vanligtvis i 
vår tid. Men ett frågetecken är om inte båda hållningarna är lika nödvändiga i 
alla mänskliga sammanhang där vi förutsetts arbeta tillsammans. Till 
exempel föreställer jag mig att ett forskararbete inte klarar sig utan det 
nyskapande kreativa språk som enligt dialogfilosfi föds i Jag-Du hållningen. 
 

                                                           
207  I ett av paren tog det längre tid att etablera en nära relation. Beskrivningen av det  

som skedde i paret kan då att karakteriseras av avstånd som kunde liknas vi en 
utebliven Jag-Du hållning. 
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Dialogfilosofins utgångspunkt i de två grundorden ger en förståelse av hur 
det inom samma kroppsjag och i en relation mellan handledare och deltagare 
är möjligt med olika slags hållning. På det omedelbara Jag-Du planet har vi 
relationer som berör olika sammanhang och olika roller. Samtidigt får vi 
erfarenheter som vi bearbetar med hjälp av kroppslig övning och språk. Vi 
bygger upp Jag-Det relationer till omgivningen. Dialogfilosofin ger också en 
möjlighet att förstå hur de två grundhållningarna arbetar samman och hur den 
klyfta som Descartes byggde mellan subjekt och objekt kan överbryggas. 
Intersubjektiviteten i dialogfilosofin bygger på ett förhållningssätt som 
varken är rent subjektivt eller objektivt. Men dualismen kvarstår i 
dialogfilosofins två grundord och hållningar.208 I det följande vill jag 
komplettera det dialogfilosofiska perspektivet med ett neurofilosofiskt.  Det 
kroppsliga perspektivet på jaget kan ge anledning att fördjupa förståelsen av 
vår relation till verkligheten.  
  
Det här är tydligt i relationer av omsorgskaraktär såsom i Aaa-gruppen där 
den ena är konkret beroende av den andra. Men då en relation av 
omsorgskaraktär bryts vid byte av arbetsplats eller boende så innebär det 
ändå inte en total katastrof. Religionens relation uttryckt i det eviga Duet 
finns som en potentiell möjlighet i varje ny relation och då är inte allt förlorat 
vid en brusten relation.  Men det som eventuellt kan förloras är förstås själva 
förhållningssättet som uttrycks med Jag-Du ordparet. Men varje ny relation 
öppnar för en möjlig relation till det Eviga Duet. Men det är bra att påminna 
sig om att Jag-Du grundordet vid sidan av Bubers andra sfär: livet med 
människorna innefattar också den första sfären, livet med naturen, och den 
tredje sfären, det andliga livet. 
 
4.2 Ett kroppsjag för kropp och medvetande 
 
Den dialogfilosofiska begreppsvärlden hjälpte oss i föregående avsnitt att 
förstå människans relation till verklighet utgående från två olika slags 
förhållningssätt. Samtidigt var dialogfilosofin ett sätt att överbrygga 
dualismproblematiken och uppfatta människan som ett kroppsjag. Ett annat 
sätt att komma tillrätta med dualismproblematiken hos kroppsjag finner jag i 
de upptäckter som gjorts inom neurologin och i det forskningsområde jag 
kallar för neurofilosofi. I det här avsnittet vill jag reflektera över och förstå 
kroppsjaget utifrån de forskningsresultat som uppnåtts inom neurobiologin. 
                                                           
208  Illman 2001, 38-41 Illman skriver: ”Dialogfilosofi, det moderna subjektiva jaget, 

Descartes cogito ergo sum, ersätts av Buber med Jag och dess relation till Du. Det 
vill säga jaget blir intersubjektivt. Buber betonar att människan ”kan beskriva 
verkligheten bara som den ter sig för henne som medveten varelse och samtidigt 
delaktig av världen”. Förhållningssättet är således varken rent objektivt eller 
subjektivt. En dualistisk modell Jag-Du, Jag-Det (han hon).”  

 
118



 119

Min avsikt är att med ytterligare ett perspektiv fördjupa och komplettera 
bilden av mänskans relation till verklighet och ett monistiskt kroppsjag. 
Perspektivet innebär en fördjupad förståelse av mötet med gravt 
funktionshindrade personer i Aaa-gruppen. Jag har visat att detta möte är av 
betydelse för hur religiositet förstås i samband med gravt funktionshindrade 
personer. 
 
Såsom jag tidigare konstaterat så har man inom forskningen ifrågasatt den 
bild som Descartes ger av människan. Lakoff och Johnsson gör det i boken 
”Philosophy in the Flesh”.209 Neurobiologen och filosofen Damasio har i 
böckerna, ”Descartes misstag”, ”Känslan att finnas till” och ”På jakt efter 
Spinoza, Glädje, sorg och den kännande hjärnan” hävdat att förnuft och 
omdöme hänger samman med vår emotionella förmåga. Känslor är en viktig 
källa till rationellt tänkande och har en avgörande betydelse för vår förmåga 
att fatta beslut och handla adekvat i sociala situationer.210 
 
I det här avsnittet börjar jag med att först presentera Damasios hypotes om 
den neurala grunden för vårt komplicerade kroppsjag. Därefter fortsätter jag 
med att reflektera över en neurofilosofisk uppfattning om kroppsjagets 
relationer och verklighet. Det dialogfilosofiska perspektivet i föregående 
avsnitt 4.1 kompletteras således av ett neurofilosofiskt. Samtidigt bör ett 
språkligt problem uppmärksammas som följer av neurofilosofiskt tänkande 
och empirisk forskningstradition. På ett relativt oproblematiskt sätt indelas 
kroppsjaget i olika nivåer. Den självklara föreställningen är att jaget ändå 
förblir ett helt kroppsjag. Densamma svårigheten ingår i språkliga kategorier 
och begrepp som kropp och medvetande. De bär på en ”självklar” 
förutsättning att en sådan delning av kroppsjaget är möjlig. Den här språkliga 
svårigheten har även Damasio själv uppmärksammat och konstaterat att det 
är svårt att göra något åt problemet. Det behövs en dubbel strategi för att göra 
rättvisa åt den verklighet som etableras i relationen mellan kroppsjag och 
omvärld.211 
 
Neurofilosofi och kroppsjag 
 
I det här skedet är det nödvändigt att påpeka att min beskrivning av 
neurofilosofin inskränker sig till huvudärendet i avhandlingen. Jag vill förstå 
religion och personer med grava funktionshinder. Mitt intresse är inte 
empiriskt utan filosofiskt. En stor del av argumentationen för hypotesen är 

                                                           
209  Lakoff och Johnson 1999, 4, 555-557 
210  Damasio 1999, 252-279, I kapitel 10 ”Ett medvetande förankrat i både hjärna och  

kropp” och kapitel 11 ”Ett passionerat förnuft” redogör Damasio för detta och 
sammanfattar kritiken mot Descartes. 

211  Damasio 1999, 286-288 
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naturvetenskaplig men utanför mitt huvudintresse. Däremot menar jag att den 
helhetsförståelse av människan som uppstått i neurobiologisk forskning är 
viktig då den inbegriper sådant jag velat framhäva med begreppet kroppsjag. 
Neurofilosofen Damasio är i detta sammanhang intressant eftersom hans 
forskning inom neurobiologin omfattar olika slags skador och 
funktionshinder på kroppsjagets medvetande och dess neurala kroppsliga 
grund.212 
 
Enligt neurofilosofin är kroppsjagets medvetande till sin neurala grund 
strukturerat så att vi kan tala om, ett kärnmedvetande och ett självbiografiskt 
utvidgat jagmedvetande. Kroppsjagets självbiografiska jagmedvetande yttrar 
sig i verbala berättelser som kan relateras till det kontinuerliga flödet av 
kärnjagets föreställningar. Den rumsliga och tidsmässiga berättelsen yttrar sig 
i ett verbalt språk. Före yttranden i det verbala språket finns det alltså en 
neural grund för ett kärnmedvetande och ett kärnjag som i sin tur närmast kan 
uppfattas som konstitutiva för en jagupplevelse. Men därtill kommer att 
kärnmedvetandet dessutom är beroende av ett omedvetet protojag som är en 
viktig hörnsten i kärnmedvetande och kärnjag.213  
  
Den neurofilosofiska hypotesen utgår från att de tre nivåerna (protojag, 
kärnjag och själbiografiskt jag) bildar en helhet, kroppsjagets 
självmedvetande. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att 
hypotesen är en hypotes. Den har inte blivit verifierad som helhet eller 
allmänt accepterad. Men mycket finns verifierat fastän helhetshypotesen ändå 
är preliminär. Enligt hypotesen uppträder kärnmedvetenheten då vi 
framställer en föreställd icke-verbal beskrivning av all den information som 
uppstår i relation till omgivningen. Denna process förstärker föreställningen 
om om ett verksamt jag i relation till omgivningen och placerar så in det i en  
kontext av rum och tid.214 Damasio beskriver sin hypotes på följande sätt. 
 

Kärnmedvetenheten uppträder då hjärnans representationsmekanismer 
genererar en föreställd, icke-verbal beskrivning av hur organismen eget 
tillstånd påverkas av organismens bearbetning av informationen från ett 
objekt och då denna process förstärker föreställningen om det verkande 
objektet och på så sätt tydligt placerar det i en spatial och temporal 
kontext.215 

 
Hypotesen skildrar två komponenter som ingår; dels uppkomsten av den 
föreställda icke-verbala beskrivningen av relationen mellan objekt och 
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organism (som är upphovet till upplevelsen av ett jag i kunskapsakten), dels 
förstärkningen av föreställningarna om objektet. Hypotesen om Jag-
upplevelsen grundar sig på följande premisser. 
 

1. Medvetenheten är beroende av den inre konstruktionen och 
ådagaläggandet av den nya kunskap som rör samspelet mellan organism och 
objekt. 
2. Organismen som enhet kartläggs i organismens hjärna i strukturer som 
reglerar organismens liv och som kontinuerligt skickar signaler om dess inre 
tillstånd. Även objektet kartläggs i hjärnan i de sensoriska och motoriska 
strukturer som aktiveras av samspelet mellan organism och objekt. Både 
objekt och organism kartläggs i form av neurala strukturer och i form av 
första ordningens kartbilder: Samtliga dessa neurala mönster kan bli 
föreställningar. 
3. De sensori-motoriska kartor som är relevanta för objektet föranleder 
förändringar i de kartor som rör organismen. 
4. De förändringar som nämns i punkt 3 kan representeras på nytt i andra 
kartor (av andra ordningen), som således representerar relationen mellan 
objekt och organism. 
5. De neurala mönster som tillfälligt bildas i andra ordningens kartor kan bli 
mentala föreställningar på samma sätt som de neurala mönstren i första 
ordningens kartor kan bli det. 
6. På grund av den kroppsrelaterade arten hos både organismkartorna och 
andra ordningens kartor utgörs de mentala föreställningar som beskriver 
relationer av upplevelser.216 

 
Ett medvetet kroppsjag (organism) består enligt neurofilosofin av en 
kontinuerlig upplevelse, en jagkänsla, som uppstår i de förnyade 
representationerna av det icke-medvetna protojag som håller på att modifieras 
inom ramen för en beskrivning som slår fast orsaken till denna förändring.217 
Efter det omedelbara kärnjaget uppträder härutöver ett självbiografiskt jag 
som vilar i det självbiografiska minnet av vilka fysiska personer vi är och 
vilka vi beteendemässigt har varit och vilka vi planerar att bli i framtiden.218 
De olika jagen, som är bundna till kroppsjaget, samverkar och har med andra 
ord en komplicerad flerdimensionell relation till verklighet. En viktig insikt 
är att neurofilosofins bild av kroppsjaget och de olika nivåerna av 
medvetande visar på en ständig växelverkan mellan verklighet och kroppsjag, 
så att bägge är indragna i varandra. Det finns enligt neurofilosofin inte 
tillgång till någon verklighet utanför dessa flerdimensionella relationer. 
  
Den monistiska synen på kropp och medvetande som jag kallar kroppsjag 
innehåller enligt neurofilosofin således tre olika nivåer. Protojaget som 
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innehåller förutsättningarna för de två övriga är vi omedvetna om. 
Kärnmedvetandet är framförallt vårt handlande jag medan det 
självbiografiska jaget medvetet byggs upp av minnet av vårt kärnjag. I vår 
person och vårt kroppsjag, vår organism, finns alla tre nivåer samlade. Hur 
man skall förstå sambandet mellan enhet och mångfald är inte helt enkelt. 
Nivåtänkandet i ett evolutionistiskt perspektiv antyder ändå att sambandet är 
hierarkiskt så att ett protojag är en förutsättning för ett kärnjag. I sin tur 
förutsätter ett självbiografiskt jag således både protojag och kärnjag. Men de 
är organiskt bundna till varandra i samma kroppsjag. De kan ända särskiljas 
på grund av sin funktion och sitt neurala mönster. 
 

SJÄLVBIOGRAFISKT JAG  
Det självbiografiska jaget baserar sig på det självbiografiska minnet, som 
konstitueras av implicita minnesbilder av ett antal individuella erfarenheter i 
det förflutna och av förväntningar på framtiden. De oföränderliga 
aspekterna av en individs biografi utgör grunden för det självbiografiska 
minnet, som växer kontinuerligt med de erfarenheter livet ger men också till 
vissa delar kan omformas för att spegla nya erfarenheter. Olika 
uppsättningar av minnesbilder som beskriver person och identitet kan 
reaktiveras i form av ett neuralt mönster och göras explicita som 
bilder/föreställningar närhelst detta behövs. Varje reaktiverat minne 
fungerar som ett ”något – som - skall- bli - känt” och skapar sin egen puls 
av kärnmedvetenhet. Resultatet bli det självbiografiska jag som vi är 
medvetna om. 

 
KÄRNJAG  
Kärnjaget är en oupplöslig del av den andra ordningens icke-verbala 
beskrivning som äger rum närhelst ett objekt modifierar protojaget. 
Kärnjaget kan aktiveras av vilket objekt som helst. Den mekanism som ger 
upphov till kärnjaget förändras minimalt under livet. Vi är medvetna om 
kärnjaget. 

 
PROTOJAG  
Protojaget är sammankopplade och tillfälligt koherenta ansamlingar av 
neurala mönster som representerar organismens tillstånd från stund till stund 
på olika nivåer i hjärnan. Vi är inte medvetna om protojaget.219 

 
 
Neurofilosofin har försökt beskriva hur de olika nivåerna i kroppsjaget som 
hypotesen omfattar fungerar i interaktion med objekt i omvärlden. 
Beskrivning startar från en begynnande vakenhet hos ett protojag, och går 
vidare till upptäckten av omgivande objekt via ett kärnjag, mot ett 
självbiografiskt jag. Det här kan liknas vid det sätt som vi upplever oss själva 
när vi vaknar efter att ha sovit en natt. Efter att vi vaknat ur sömnen och blivit 
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medvetna och närvarande i sängen så handlar kärnjaget inom ramen för vanor 
och rutiner. Vi stiger ur sängen, klär på oss, tvättar tänder och äter frukost. 
Samtidigt börjar det självbiografiska jaget orientera oss mot dagens 
arbetsuppgifter såväl framåt som bakåt i tiden. Det självbiografiska jaget 
beskrivs inom neurofilosofin som ett vidgat medvetande i tid och rum som 
involverar sådana komplicerade processer som kreativitet och samvete.220 
Trots att kroppsjaget indelas i tre nivåer framhäver neurofilosofin kroppsjaget 
som en betydelsefull helhet på känslans och medvetandets plan. Känslan och 
medvetandet har inte utvecklats till något särskilt bättre hos människan i 
relation till djuren enligt neurofilosofin. Men i kombination med minne, 
språk och intelligens blir såväl känsla som medvetande suveräna 
inkörsbiljetter till civilisationen för människan.221 
 
Det anmärkningsvärda och intressanta för den här undersökningen har att 
göra med kärnmedvetandets icke-verbala natur. Kärnmedvetandets icke-
verbala natur beskriver neurofilosofi på följande sätt. 
 

Låt mig klargöra vad jag menar med en narration eller det att man berättar 
en historia. Dessa uttryck har en så nära koppling till språket att jag återigen 
måste påminna om att vi inte får tänka på dem i termer av ord. Med 
berättelse eller narration avser jag inte att man sätter samman ord eller 
tecken till fraser och satser, utan jag tänker på att man skapar en icke-
språklig karta över logiskt relaterade skeenden. Det är bättre att föreställa 
sig en film, även om filmmediet inte heller är någon perfekt metafor, eller 
mimteater (till exempel då Jean-Louis Barrault mimar en historia om 
klocktjuven i Les Enfants du Paradis).222 

 
Kärnmedvetenhetens icke-verbala berättelser av andra ordningen är 
betydelsefulla för detta arbete inte för att de direkt kan överföras till språket 
(vilket neurofilosofin kallar för den tredje ordningen), det faktum att 
människan vanligen omedelbart skapar en verbal version av den icke-verbala 
berättelsen. Så är det inte för alla. Det nämligen ofta här svårigheterna börjar 
för personer med grava funktionshinder. Den verbala översättningen 
förhindras av olika slags skador. Allt som spelas upp i kärnmedvetandet kan 
således inte snabbt bli en berättelse med ord och meningar, fastän vi räknar 
med att det hör till människans natur att hon är en språklig varelse. Den 
verbala berättelsen, och det faktum att vetande och kärnjag också är verbalt 
närvarande i vårt medvetande, är förmodligen källan till uppfattningen att 
medvetenheten kan förklaras enbart på grund av språket. Vi har tänkt att 
medvetenheten uppstod med det verbala språket och möjligheten att 
kommentera verkligheten. Denna syn på medvetenheten innebär att det bara 
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är människor med kontroll över språket som instrument som är medvetna. 
Djur utan språk och spädbarn är oturligt nog omedvetna.223 På den här 
punkten omfattas också personer med grava funktionshinder av samma 
fördom vilket i förlängningen betyder att de inte tas på allvar som personer. 
  
En intressant frågeställning är huruvida neurofilosofins uppfattning om 
kroppsjagets inlärning av nödvändiga handlingsalternativ och dispositioner 
även har en nonverbal språklig dimension. Det självbiografiska jaget hos 
gravt funktionshindrade personer kan inte bestå av tredje ordningens verbala 
språk. Men kan minnet av kärnjagets handlingar och relation till omvärlden 
inom neurofilosofin vara ett tredje ordningens nonverbala kroppsspråk? Inom 
ramen för detta arbete är det inte möjligt att gå vidare med frågeställningen.  
 
Aaa-gruppen och neurofilosofi 
 
Neurofilosofisk forskning baserar sig till stora delar på arbetet med kognitivt 
funktionshindrade människor. Då det gäller att förstå kognitiva 
funktionshinder och deras neurologiska grund finns det orsak att stanna upp 
och reflektera över mötet i Aaa-gruppen och synen på gravt kognitivt 
funktionshindrade personer224. Personer med grava funktionshinder har olika 
neurologiska skador på framförallt på områden som har att göra med det 
självbiografiska jagets kognitiva förmåga. Det betyder samtidigt att varken 
protojag eller kärnjag nödvändigtvis behöver ha några skador. I varje fall 
innebär framstegen inom neurobiologisk forskning en större förståelse för ett 
komplext mänskligt kroppsjag. Utvecklandet av neurobiologisk kunskap gör 
att det i framtiden går att spåra allt fler skador och ge en bättre medicinsk 
diagnos.  
 
Den neurofilosofiska hypotesen om tre nivåer gör att jag med hjälp av 
neurofilosofisk begreppslighet kan beskriva Aaa-gruppens möte ur ett sådant 
perspektiv. Det omedelbara mötet i en nära relation kan beskrivas som ett 
möte mellan handlande kärnjag. Ett sådant möte är både tänkbart och möjligt. 
Jag menar att den neurofilosofiska hypotesen därmed bidrar till en ökad 
förståelse av hur ett nära möte är möjligt i Aaa-gruppen. Det grava 
funktionshindret berör mest deltagarnas självbiografiska jag som är begränsat 
i brist på verbalt språk och möjlighet till verbal kommunikation. Detta får 
konsekvenser för och inverkar hämmande på hur en sådan nära relation 
fungerar i praktiken. Men samtidigt så kan ett självbiografiska jag som 
bygger på minnet och fungerande nonverbal kommunikation yttra sig i ett 
möte som använder sig av nonverbal kommunikation och förutsägelse i 
vardagen.  Det anmärkningsvärda då det gäller gravt funktionshindrade är att 
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språk, rum och tid blir mer begränsade. Fördelen är att livet levs nära nuet 
och i den konkreta handling som uttrycker ett aktivt kärnjag. Hypotesen med 
tre nivåer visar på kärnjaget som den nivå man har att tillgå i mötet med den 
gravt funktionshindrade personen. Till detta kommer ett självbiografiskt jag 
som är begränsat. Det är nödvändigt att understryka att det självbiografiska 
jaget trots att det är skadat till sin funktion ändå finns hos personer med grava 
funktionshinder. Till exempel skulle en inlärning av Aaa-gruppens ritual vad 
jag kan förstå vara omöjlig utan det självbiografiska jagets minne. 
Inlärningen sker visserligen genom praxis och konkret övning. Detsamma 
gäller det igenkännande av och den förväntan inför Aaa-gruppen som 
handledarna redogör för hos deltagarna.  
 
Sammanfattningsvis kvarstår hos mig ändå en osäkerhet gällande den 
neurofilosofiska hypotesen och frågan om det nonverbala kroppsspråket, som 
yttrar sig i vår förmåga att använda oss av och förstå kroppsspråk. Aaa-
gruppens material ger anledning att ställa frågor till en preliminär 
neurofilosofisk hypotes. Trots att den ger impulser för reflektion ger den inte 
ännu en heltäckande bild av samverkan mellan kroppsjag och omvärld. Men 
det intressanta är att neurofilosofin visar att en sådan samverkan finns redan 
mellan nonverbala kärnjag.225 De dimensioner neurofilosofin lyfter fram då 
det gäller kroppsjagets komplicerade struktur kan ge en ökad förståelse för 
hur gravt funktionshindrade personer i Aaa-gruppen kan kommunicera 
nonverbalt och vara part i en nära relation. Funktionshindret innebär ett 
beroende av att det finns människor som kan avsätta rum och tid. Den egna 
förmågan till initiativ blir begränsad genom skador på både kroppsjagets 
neurala grund och kognitiva förmåga. 
  
Då det gäller Aaa-gruppen så kan en neurofilosofisk uppfattning om det 
kroppsliga subjektet som en kontinuerlig Jag-upplevelse hjälpa oss då det 
gäller att beskriva det som sker i Aaa-gruppen. Ett möte mellan kärnjag på 
handlingens plan är omedelbart och närvarande. Det är något som kan sägas 
vara utmärkande för Aaa-gruppen, åtminstone då man ser till materialet från 
undersökningen. Koncentrationen på arbetet i paret deltagare och handledare 
är närmast total. Det är förståeligt eftersom Aaa-gruppens ritual betonar 
handling och beröring medan det inte ger rum för språkligt berättande, 
tänkande eller argumentation.226 Däremot understryker ritualen att 
kroppsjaget som subjekt och sensomotorisk helhet är närvarande. Det 
gemensamma arbetet inom ritualen understryker att man är närvarande i 
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arbetshypoteser istället för teorier. Teorier kan inte såsom vetenskapliga 
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upplevelse och handling. Men begreppen upplevelse och handling som anger 
en aktiv närvaro bryts mot slutet av ritualen först av tystnad och vila. Den 
passiva handlingen under tystnad och vila understryker kroppsjagets 
medvetenhet om avskildhet, bundenhet och närvaro. Därefter formulerar 
handledaren vad man varit med om. Detta sker i slutet av Aaa-gruppens ritual 
då handledarna fyller i observationsprotokoll och frågeformulär. Då aktiveras 
det självbiografiska jaget i den verbala reflektionen med hjälp av frågorna i 
observationsprotokoll och frågeformulär. Erfarenheterna från den pågående 
nära relationen i de olika sammanhangen blir en beskrivning av mötet och en 
del av det självbiografiska kroppsjaget. Slutligen är intervjuerna med 
handledarna uttryck för det självbiografiska jagets förmåga att minnas och 
reflektera över Aaa-gruppen. 
 
Reflektioner över neurofilosofi och dialogfilosofi    
 
Närvaron i Aaa-gruppen kan med hjälp av den neurofilosofiska hypotesen 
beskrivas som ett möte mellan framförallt kärnjag. Men hur skall vi uppfatta 
att kärnjag relaterar till varandra? Är vi som individer inte relaterade till 
världen som handlande subjekt till objekt utanför oss? I mötet och handlingen 
är kroppsjaget ett omedelbart närvarande subjekt i mötet med andra subjekt. 
Då det gäller Aaa-gruppen aktualiseras frågeställningar rörande 
dialogfilosofiskt tänkande i mötet. På vilket sätt är handledare, deltagare och 
ledare på kärnmedvetandets plan kroppssubjekt i mötet med varandra. Det 
rituella handlande är enligt neurofilosofin präglat av en kontinuerlig Jag- 
upplevelse och närvaro. Enligt dialogfilosofin är Jag-Du hållningen präglat 
av omedelbar närvaro. Vi svarar då ”formande, tänkande, handlande: vi 
uttalar grundordet med vårt väsen utan att kunna säga Du med vår mun.”227 
En möjlig förståelse för situationen innebär då att varken deltagare eller 
handledare kan eller har möjlighet att reflektera över det som sker i ritualen. 
Vårt uppmärksamma kroppsjag är i kärnjagets handling begränsat till 
pågående ritual. Tystnadsupplevelse i Aaa-gruppen skulle då hänga samman 
med att aktiviteten är koncentrerad till beröring. Det betyder att man 
stimulerar uppmärksamhet och närvaro istället för verbal språklig berättelse 
och reflektion. Ritualen kan då förstås som ett sätt att gestalta rum och tid i 
handling så att kärnjaget i handlingen grips av uppmärksamhet och närvaro i 
den omedelbara situationen. Vi väljer att stanna kvar i kärnmedvetandets 
kontinuerliga flöde. Detta drag uppfattar jag vara grundläggande och typiskt 
för religion och rituellt handlande men jag kommer att utveckla tanken mera i 
det fortsatta arbetet. När vi kommit så här långt med neurofilosofins 
hypotetiska beskrivning av kroppsjagets olika nivåer är det skäl att återvända 
till dialogfilosofins två grundord. På vilket sätt kan två så olika perspektiv 
som den dialogfilosofiska och den neurofilosofiska uppfattningen om 
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kroppsjagets relation till verkligheten komplettera varandra och hjälpa oss 
förstå ett skadat kroppsjag? Kan de hjälpa oss förstå gravt funktionshindrades 
religiositet? Det är inte möjligt att jämföra dem direkt med varandra eftersom 
de bygger på olika förutsättningar. Men det finns en del intressanta likheter i 
uppfattningarna. 
  
Fastän dialogfilosofin inte reflekterar över kroppens roll i verkligheten och 
neurofilosofin i sin utgångspunkt studerar kroppsjagets neurologiska nätverk 
så finns det strukturella likheter. En viktig sådan är att kroppsjaget till sin 
grund är en kontinuerlig jagupplevelse eller en Jag-Du närvaro. Fastän 
formuleringarna hänför sig till olika sammanhang så fångar de in något 
centralt för en monistisk uppfattning om kroppsjaget. Kropp och medvetande 
är såsom en kontinuerlig Jag-Du hållning och jagupplevelse inte möjliga att 
separera från varandra. Mötet på detta plan sker utifrån kroppsjagets hela 
väsen. Skillnaden syns i att neurofilosofin formulerar kroppsjagets 
jagupplevelse i relation till objekt medan dialogfilosofin utgående från 
kroppsjagets två förhållningssätt ser hur kroppsjaget är indraget i en dialog 
och växelverkan där inte subjekt och objekt kan renodlas. 
 
Det intressanta är att dialogfilosofins Jag-Du hållning verkar ha en likhet med 
kroppsjagets nivåer som i neurofilosofin kallas för Protojag och Kärnjag. 
Likheten består av att det omedelbara i Jag-Du hållningen påminner om den 
omedelbara feedbacken på det sensomotoriska flödet i kärnjaget som är 
orienterat till nuet. Ytterligare likhet finns i att den medelbara Jag-Det 
hållningen har likheter med det som neurofilosofin förknippar med ett 
medelbart självbiografiskt jag. Fastän dialogfilosofin och neurofilosofin 
närmar sig kroppsjaget ur olika perspektiv så finns det ändå intressanta 
likheter i deras uppfattningar. Den hållning som inom dialogfilosofin 
beskrivs med grundordet Jag-Du har som kännetecken den omedelbara 
närvaron. Detsamma gäller det omedelbara kroppsjag som neurofilosofiskt 
beskrivs som protojag och kärnjag. Först i och med det självbiografiska jaget 
kan tidens och rummets dimensioner verbalt förmedlas av kroppsjaget, något 
som liknar den analytiska aktivitet och hållning som inom dialogfilosofin 
betecknas med Jag-Det grundordet. Skillnaden är att kärnmedvetandet är den 
självklara grunden för det självbiografiska jaget som är självmedvetet. På det 
sättet hänför neurofilosofin dem till kroppsjaget. Inom dialogfilosofin växlar 
de två hållningarna om och kan inte förenas med varandra, men de yttrar sig 
som olika hållningar hos samma kroppsjag. 
 
Då det gäller hållningen inom Jag-Det grundordet, kan dialogfilosofin 
anknyta till hur vi människor på ett medvetet sätt analyserar, klassificerar och 
inordnar objekt i verkligheten. På den punkten är det intressant att 
neurofilosofin utifrån ett monistiskt kroppsjag och förutsättningarna för 
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protojag och kärnjag ser ett kroppsligt samband mellan kroppsjag och 
verklighet. Risken är att verkligheten uppfattas enbart utifrån ett enkelt 
analytiskt subjekt-objekt perspektiv. Det som man kan tala och skriva om, det 
objektiva, hör till verkligheten. Fastän neurofilosfi och dialogfilosofi har 
olika förutsättningar så visar de bägge att vår uppfattning om verklighet är 
mer komplicerad. Inom dialogfilosofin kompletteras analysen med dialogen i 
växelverkan med två grundord, Jag-Du och Jag-Det. Inom neurofilosofin blir 
en dualistisk syn på människan såsom kropp och medvetande ersatt av en 
monistisk syn på kroppsjagets olika nivåer i en komplicerad samverkan med 
verklighet. 
 
Den neurofilosofiska uppfattningen om relationen mellan kroppssubjekt och 
objekt har inte beaktat de aspekter som dialogfilosofin beskriver med 
grundordet Jag-Du. Ur neurobiologens synvinkel är det alltid objekt som 
leder till reaktioner hos kroppssubjektet. Den dimension som beskrivs som 
möte subjekt-subjekt ryms inte i detta grundkoncept. Men något av detta 
finns i varje fall med i neurofilosofins beskrivning av hur verkligheten 
konstrueras i samspelet mellan objekt och kroppsjag. Neurofilosofin hävdar 
att det är verkliga objekt som föranleder reaktioner som finns som en 
potentiell meny av tänkbara reaktioner. Men det vi har att tillgå då vi vill 
undersöka och utforska verklighet är kroppsjagets sätt att relatera till 
verklighet. De verkliga objekten är aldrig tillgängliga i sig. Vi kan vara 
överens eller oense om detta beroende på vår medfödda och inlärda förmåga 
att bedöma olika mänskliga fenomen. Till dem hör frågan om verklighet. 
Inom neurofilosofin beskriver Damasio samspelet kring verklighet så här: 
 

De bilder vi har i medvetandet är således en följd av ett samspel mellan var 
och en av oss och de objekt som har aktiverat vår organism, ett samspel som 
kartlagts i neurala mönster som konstruerats i enlighet med organismens 
uppbyggnad. Notera att detta inte förnekar objektets verkliga existens; 
objekten är verkliga. Det innebär inte heller att vi förnekar det verkliga i 
samspelet mellan objekt och organism; även bilderna är förstås verkliga. 
Men de bilder som vi upplever är trots allt hjärnkonstruktioner som 
föranletts av ett objekt, inte spegelbilder av objektet ifråga. Det finns ingen 
bild som överförs på optisk väg från näthinna till syncentrum. Det optiska 
upphör vid näthinnan; bortom den har vi fysiska transformationer som 
kontinuerligt äger rum på vägen från näthinnan till hjärnbarken. 
- 
Det finns en korrespondens som har uppnåtts under utvecklingens gång 
mellan objekts fysiska egenskaper (ett objekt som har en oberoende 
existens) och den meny av tänkbara reaktioner som organismen har tillgång 
till. 228 

 

                                                           
228  Damasio 2003, 195-196 
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Efter detta är det förstås möjligt att fråga vad det kan ha för betydelse att 
framhäva samspelet mellan verkliga objekt och organism samt att det finns 
en korrespondens mellan fysiska egenskaper i omgivning och de tänkbara 
reaktioner som organismen har tillgång till? Poängen med ett objekt som har 
oberoende existens låter slående i relation till enkla fysiska objekt. Men 
bilden är problematisk i relation till ett metaforiskt språk eftersom den lurar 
oss in i enkel föreställningen om gränser som vårt kroppsjag ställer. Varje 
fysiskt objekt blir genom samspel och korrespondens inordnat i mänsklig 
verklighetsuppfattning. Talet om oberoende existens är emellertid 
problematiskt. Möjligen finns det en poäng i talet om oberoende existens som 
en möjlighet att ändra gränser och göra nya upptäckter i 
verklighetsuppfattningarna. I samband med mänsklig kultur och mänskliga 
relationer är det fråga om den neurofilosofiska bilden av samspelet är 
tillämpbar på t.ex. frågan om stödåtgärder för funktionshindrade personer. 
Hur vi uppfattar en funktionshindrad persons verklighet och möjligheter till 
stöd är beroende av subjektiv mänsklig bedömning som vi tidigare har sett 
kan variera stort.229 
 
Den neurofilosofiska uppfattningen om samspel och korrespondens i synen 
på verklighet får konsekvenser för våra uppfattningar om religion. Det är 
fallet särskilt då religion såsom i detta arbete konkret blir knutet till hur vi 
uppfattar religion och personer med grava funktionshinder. Att se religion 
som ett mänskligt mångfacetterat fenomen menar jag att möjliggör ett 
forskningsarbete som fokuserar på religion och personer med grava 
funktionshinder. Såväl dialogfilosofin som neurofilosofin kan genom sina 
ansatser på lite olika sätt göra rättvisa åt en holistisk verklighetsuppfattning 
som är typisk för religion. En viktig poäng med religion är att det genom sin 
tradition och praxis håller samman livet. En sådan verklighet och tillvaro 
låter sig inte analyseras med mindre än att den splittras. Helheten finns i  
kroppsjagets omedelbara närvaro och samtidigt i det odifferentierade. 
Korrespondensen mellan kroppsjagets möjliga reaktioner och verkligheten 
möjliggör ett utforskande som är analytiskt. Men problemet är att det inte är 
möjligt att på vetenskapens villkor göra en allomfattande teori om religiös 
verklighetsuppfattning. Dualismen kropp och medvetande gör det möjligt att 
klyva religiös verklighet i det materiella och andliga. Ett monistiskt 
kroppsjag håller dem samman vilket gör att religion omfattar verkligheten 
som en helhet.230 I det sammanhanget är ett vanligt tankefel inom 
                                                           
229  Se avsnitt 2.2. ”Vad är ett gravt funktionshinder?” och avsnitt 2.3 ”Kårkulla  

samkommun och Borgå stift.” 
230  Damasio 2003 190-191. På grund av att medvetandet uppstår i en hjärna som är av  

avgörande betydelse för organismen är det en del av denna sofistikerade apparat. 
Kropp, hjärna och medvetande är med andra ord manifestationer av en enda 
organism. Även om vi kan dela upp dem under mikroskopet är de vanligtvis, när det 
gäller vetenskapliga syften, i grund och botten oskiljaktiga. 
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västerländsk filosofi att flytta uppdelningen mellan kropp och medvetande till 
en uppdelning mellan hjärna och medvetande å ena sidan och kroppen å 
andra sidan. Neurofilosofin avvisar dock alla sådana möjligheter eftersom 
kroppsjaget (organismen) i generell bemärkelse är förutsättningen för 
medvetandets uppkomst och funktion. 
 

Även om den moderna vetenskapliga kopplingen mellan hjärna och 
medvetande är mycket välkommen, gör den sig inte av med den dualistiska 
uppdelningen mellan kropp och medvetande helt och hållet. Den bara flyttar 
uppdelningens position en bit. Enligt de vanligaste och mest gångbara av 
dagens synsätt lever medvetande och hjärna tillsammans på ena sidan och 
kroppen (det vill säga hela organismen minus hjärnan) på den andra. 
Uppdelningen skiljer därmed mellan hjärnan och den ”egentliga” kroppen, 
och förklaringen av vilka samband som finns mellan medvetandet och 
hjärnan försvåras om hjärndelen av kroppen åtskiljs från resten av kroppen. 
Tyvärr fungerar denna dualistiska uppfattning som en skärm som inte låter 
oss se det som finns framför våra ögon, nämligen kroppen i generell 
bemärkelse och dess relevans för medvetandets uppkomst och funktion.231 

 
Efter att på detta sätt ha beskrivit dialogfilosofins och neurofilosofins försök 
att korrigera vår vanliga uppfattning om kroppsjagets relation till verklighet 
skall jag nu i avsnitt 4.3 se hur en livsformsfilosofi som är påverkad av 
Wittgensteins tänkande försöker komma tillrätta med dualismproblematiken 
och dikotomin kropp och medvetande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
231  Damasio 2003, 186 
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4.3 Kroppsjag och språk232 
 
I Aaa-gruppens ritual användes taktil stimulans och kontemplativ sång. 
Beskrivningen av upplevelsen som handledarna gav av deltagarna och 
beskrivningen av de egna upplevelserna sammanföll väldigt långt med 
varandra. Men då det gällde frågor om religion så var handledarna delade i 
sin bedömning. Aaa-gruppens ritual kunde uppfattas som religiös eller inte.233 
I ett sekulariserat samhälle är det ett väntat resultat. Det finns en osäkerhet 
kring vad vi överhuvudtaget menar med religion.234 Frågan i detta avsnitt är 
hur vi kan förstå sambandet mellan upplevelse, språk och religion. Vad gör 
att vi uppfattar att en del situationer och upplevelser är religiösa? Hur skall vi 
förstå att språk (nonverbalt och verbalt) är en del av upplevelsen och 
samtidigt gör det möjligt för oss att igenkänna och beskriva religiös 
verklighet?  I föregående avsnitt 4.1 ”Kropp och dialog” och 4.2 ”Ett 
kroppsjag för kropp och medvetande” visade jag med hjälp av såväl 
dialogfilosofi som neurofilosofi att vi som människor dels handlar och 
upplever omedelbart men även direkt verbaliserar upplevelser i språket. Vi 
uttrycker det liv vi lever och är delaktiga av i handlingar och berättelser. 
   
Men berättelserna är delar av en kultur och ett sammanhang där betydelser 
och meningar är inlärda och inarbetade.  Något som kan vara skäl att 
påminna sig redan nu fastän jag närmare fokuserar på dem först i nästa 
kapitel 5 ”Religiös mening och social kontext”. I detta avsnitt 4.3 ”Kroppsjag 
och språk” vill jag utgående från den senare Wittgensteins filosofiska 
uppfattning reflektera över samband mellan kroppsjagets upplevelse och 
språk. Perspektivet är i detta avsnitt vad jag vill kalla livsformsfilosofiskt. 
Det betyder att jag beaktar filosofer som i sitt tänkande uppmärksammat 
Wittgensteins uppfattning om språk och de begrepp han använder för att lösa 
filosofiska problem. Det begrepp som är intressant med tanke på kapitel 4 är 
”primitiv reaktion” och de därmed sammanhängande begreppen ”språkspel” 
och ”livsform”.  Jag inleder med att presentera på vilket sätt Wittgenstein 
använder begreppen för att metodiskt synliggöra och lösa filosofiska 
problem. Därefter redogör jag närmare för på vilket sätt ett 
livsformsfilosofiskt perspektiv och begreppet ”primitiva reaktioner” kan 
fördjupa förståelsen för sambanden mellan religiösa upplevelser och religiöst 
språkbruk. Till slut vill jag redogöra för hur en livsformsfilosofisk metod 
konkret kan bidra till att lösa en del av problematiken kring religiositet i Aaa-
                                                           
232  Kroppsjag är ett begrepp jag använder för att understryka betydelsen av en monistisk  

människosyn, som betonar att kropp och medvetande inte kan separeras från 
varandra. De är närmast att betrakta som olika sidor av samma människa. Språk 
använder jag i en öppen bemärkelse för alla mänskliga  uttryck som bär mening. Det 
innefattar såväl verbalt språk som nonverbalt kroppsspråk.  

233  Se avsnitt 3.3 ”Material från Aaa-gruppen” 
234  Se avsnitt 2.1 ”Religion och filosofi” där jag reflekterar över begreppen. 
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gruppens ritual. Avsnittet avslutas med reflektioner över de tre filosofiska 
perspektiven och den begreppslighet som jag använt för att belysa 
kroppsjaget och verkligheten. Grundtillit och visshet, två begrepp som är 
centrala för religion och filosofi avslutar avsnitt 4.3 innan jag sammanfattar 
reflektionen i 4.4 ”Sammanfattning”. 
 
Spontana reaktioner, språkspel och livsform 
 
Inledningsvis startar jag med William James som Wittgenstein hade läst och 
var påverkad av. James hade i början av 1900-talet lyft fram sambandet 
mellan upplevelse och språk i sina föreläsningar om religiös upplevelse 
(experience). Inom religionen är det enligt honom realitetskänslan som avgör 
ifall de artikulerade verbala uttrycken är bindande.235  
 

I verkligheten är det så, att inom den metafysiska och religiösa sfären, äro 
de artikulerade skälen bindande för oss endast i det fall, att våra 
oartikulerade realitetskänslor redan påverkat oss till samma slutsatsers 
förmån. Sedan arbeta visserligen vår aning och vårt förstånd tillsammans, 
och stora världshärskande system, sådana som buddismen och den katolska 
filosofien, kunna då växa upp. Vår impulsiva tro är här alltid det, som 
lämnar den ursprungliga sanningsstommen, och vår i ord uttryckta filosofi 
är endast dess prunkande översättning i formler. Den oreflekterade och 
omedelbara förvissningen är det djupa inom oss, den reflekterade 
bevisningen är endast en företeelse på ytan. Instinkten är den ledande, 
intelligensen kan endast följa efter.236 

 
De oartikulerade realitetskänslor samt den oreflekterade och omedelbara 
förvissningen är enligt James grundläggande för de ord som översätter dem i 
den metafysiska och religiösa sfären. På den här punkten överbryggar han 
dualismen kropp och medvetande. Det föreligger en samverkan mellan 
kroppsjagets realitetskänslor och  språkliga uttryck. I likhet med James har 
också livsformsfilosofin sett kroppsliga reaktioner som grundläggande för allt 
språkbruk. Han beskrev sådana samband med begreppet ”primitiva 
reaktioner”. De kroppsliga reaktionerna är enligt honom ursprungliga 
kommunikationsuttryck vilka är grundläggande för allt språkbruk.237 I den 
här avhandlingen föredrar jag att ersätta begreppet ”primitiva reaktioner” 
med begreppet ”spontana reaktioner”. I sak är det fråga om samma begrepp, 
men jag gör det på grund av min erfarenhet av det sammansatta begreppet 
”primitiva reaktioner”. Begreppet tenderar vanligtvis att leda tanken fel.  Det 
                                                           
235  James 1923, 60-61 ”Denna lycka i det absoluta och eviga är något, som vi icke finna 

annat än  i religionen. James påpekar även att det finns många mänskor som är 
religiösa men saknar denna hänryckning som han menar att är typisk för religionen. 
De hör till dem som sekundärt har lärt sig omfatta religion. 

236  James 1923, 89  
237  Eriksson 1998, 193-197 och 204 
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avser att beskriva att kroppsjagets omedelbara spontana reaktioner är 
kommunicerande och att de kan ta sig verbala språkliga uttryck. Men 
begreppet kan missförstås och leder då lätt till orsaksresonemang som 
närmast går ut på att det finns primitiva känslouttryck och reaktioner som kan 
förklara och ge skäl för hur de mera komplicerade (i motsats till de primitiva 
enkla) uttrycken inom det verbala språket uppstår. I samband med frågor om 
religion kan ett liknande resonemanget gå ut på att det finns primitiva 
religiösa reaktioner som orsakar och förklarar religiöst språkbruk. 
 
Termen ”spontana reaktioner” anser jag att bättre kan tillvarata poängen med 
hur upplevelse och språk förhåller sig till varandra. Samtidigt är det skäl att 
uppmärksamma att begreppet spontana reaktioner hör ihop med den 
filosofiska språkspelsmetod som inom livsformsfilosofin är användbar vid 
lösandet av filosofiska problem. Två övriga centrala begrepp inom metoden 
är språkspel och livsform. I detta avsnitt är emellertid fokus på spontana 
reaktioner för att begreppet tar vara på en viktig insikt i kroppsjagets relation 
till verkligheten. Livsformsfilosofin uppfattar att våra spontana reaktioner är 
ursprungliga sätt att uttrycka oss - enkla uttryck - som sedan kan preciseras 
med hjälp av språket. När vi med smärtreaktioner uttrycker att vi har ont, så 
är det möjligt att med hjälp av språket också tala om t.ex. var det gör ont i 
foten, när smärtan började och jämföra smärtor. Det gör inte lika ont som 
förra gången. Inom livsformsfilosofin framhäver Wittgenstein att 
kroppsjagets enkla uttrycksformer är reaktioner och handlingar.238 
 

Språkspelets ursprung och dess primitiva form är en reaktion; först på denna 
kan de mer komplexa formerna växa upp. Språket – vill jag säga – är något 
förfinat, ’i begynnelsen var handling’239 

 
Det är med andra ord tydligt att livsformsfilosofin uppfattar spontana 
reaktioner som grundläggande för språket och språkspelen. I vardagen 
observerar vi detta då vi talar om kroppsspråk. Vi kan också ta de dövas 
teckenspråk som ett exempel på ett språk som bygger på naturliga tecken och 
handling. I det fallet finns det en intim förbindelse mellan kroppsjagets 
spontana handlingar och språket som livsformsfilosofin uppmärksammar.240  
 
Ett vanligt sätt att fråga är i hur hög grad de här spontana reaktionerna är 
handlingsmönster som man lär sig eller  något som finns färdigt organiserat i 
våra kroppar. Ett sådant sätt att fråga efter ett orsakssamband är vanligt men 
bygger på missförståndet att det går att finna något före språkspelen. Enligt 
livsformsfilosofins uppfattning om spontana reaktioner kan de uppträda 
                                                           
238  Eriksson 1998, 199-200 
239  Wittgenstein 1983, 40 
240  Öhman 2007, Arbetet med ”Sjung Guds Lov, Ett urval psalmer med teckenstöd” har  

fått mig att inse ett sådant nära samband mellan spontana reaktioner och språk. 
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samtidigt: kroppsspråket, tecknet och det verbala uttrycket. Av den orsaken 
går det inte att finna något förklarande före. Begreppet ”spontana reaktioner” 
beskriver därmed hos livsformsfilosofin en grundläggande omständighet i 
språket. Detta grundläggande hänger samman med att spontana reaktioner på 
ett meningsfullt sätt uttrycker omständigheter som är typiska för mänskliga 
språkspel. Det går inte att hitta  en grund som skulle ge en orsak och förklara 
vad huset vilar på. Metaforen med huset och frågan om vad det är som 
konstituerar och ger en grund för språket betyder enligt livsformsfilosofin att 
grunden är en del av själva huset. Mänsklig livsföring, familj och boende är 
förknippat med husbygge. Grunden kan därför inte användas som en orsak i 
ett filosofiskt teoribygge, vilket är fallet då någon hävdar att 
språkspelsmetodik är att uppfatta som en språkspelsteori.241  
 
Då det gäller religioner hävdar James att de varierar då det gäller 
tankeinnehåll och språkliga uttryck medan de då det gäller praxis är omöjliga 
att skilja från varandra. Spontana reaktioner och praktiserad handling, praxis, 
ligger med andra ord närmare varandra än abstrakta verbala uttryck i språket. 
Begreppet ”spontana reaktioner” inom livsformsfilosofin är därmed besläktat 
med James tankar om känslor och handlingssätt som de mer konstanta 
beståndsdelarna i religion. Det är sådana uttryck för kroppsjaget som gör det 
möjligt att känna igen och reflektera över likhet och olikhet i religion.242  
 

När vi överskåda religionens hela område finna vi en betydlig omväxling i 
de tankar, som där varit förhärskande; men känslan å ena sidan och 
handlingssättet å den andra äro nästan alltid desamma, ty de stoiska, kristna 
och buddistiska helgonen äro i avseende på det praktiska livet omöjliga att 
särskilja från varandra. De teorier, som religionen alstrar, äro växlande och 
därför av sekundär betydelse, och om man vill fatta religionen i hennes 
väsen, måste man se till känslorna och till handlingssättet såsom varande de 
mera konstanta beståndsdelarna.243 

  
Det är med andra ord tydligt att James och även livsformsfilosofin utgår ifrån 
att kroppsliga reaktioner, spontana upplevelser och religiöst språkbruk är 
grundläggande för religion. Men teorierna växlar och det religiösa 
symbolspråket växlar och inlärs i olika religiösa kulturer. De konstitueras av 
och samverkar med kroppsjagets spontana reaktioner som man kan känna 
igen sig i. De spontana reaktionerna är därför inte isolerade privata fenomen 
utan intimt förknippade med alla de olika livsformer och språkspel som 
människor lever i. James Kerr visar hur livsformsfilosofin, med denna 
kroppsligt orienterade uppfattning om filosofi och verklighet, vände sig mot 

                                                           
241  Eriksson 1998, 197-199 
242  Då det gäller frågeställningar i anslutning till spontana uttryck och religiösa ritual så  

återkommer jag till dem i kapitel 5 ”Religiös mening och livsform”. 
243  James 1923, 578-579 
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framförallt den logiska atomismen och dess analytiska sökande efter de enkla 
beståndsdelarna som bygger upp helheten. Wittgenstein kom fram till att 
helheten inte går att finna på denna väg. Istället har vi att uppmärksamma de 
olika former av liv som etableras av människan genom hennes sociala 
samspel. Såsom Kerr ser det riktades Wittgensteins intresse från de enkla 
elementen som bygger upp språk till våra livsformer. 
 

Instead of the unanalysable, specific, indefinable: [we have] the fact that we 
act in such and such ways, e.g. punish certain actions, establish the state of 
affairs, thus and so, give orders, render accounts, describe colors, take an 
interest in others‘ feelings. What has to be accepted, the given – it might be 
said – are facts of living (Tatsachen des Lebens). 244 

 
Livsformsfilosofin bemöter därmed kravet på en grundläggande minsta 
byggsten med en hänvisning till ”fakta i livet” eller ”livsformer”. I mitt bruk 
av begreppet språk syns detta så att jag i språkbegreppet innefattar såväl 
kroppsjagets “spontana reaktioner” som kroppsjagets handlingar såsom ett 
nonverbalt kroppsspråk samt det talade och skrivna språket som ett verbalt 
språk. Språk som obestämt begrepp är då relaterat till kroppsjagets totala 
relation till omvärlden. Begreppet språk är ett uttryck för hur kroppsjaget tar 
del i verkligheten. Livsformsfilosofin utgår med andra ord från en holistisk 
förståelse av den enskilda individens handlande såsom invävt i allt övrigt 
mänskligt handlande som kontext och bakgrund. 
 

How could one describe the human way of behaving, (the menschliche 
Handlungsweise) surely only by sketching the actions of variety of human 
beings as they interweave. What determines our judgment, our concepts and 
reactions, is not what one man is doing now, an individual action, but the 
whole hurly-burly (das ganze gewimmel) of human actions, the background 
against which we see any action. 245  

 
I livsformsfilosofin betonas att vi i det praktiska livet är invävda i sociala 
relationer som handlande kroppsjag, inte isolerade observatörer. Det som 
möjliggör relationerna är igenkännandet av de spontana regelbundna och 
återkommande reaktioner som vi har till varandra och omgivningen. Det är 
vårt ömsesidiga beroende, våra handlingar som uttrycker vårt bemötande av 
varandra, som är grundläggande för mänskligt liv.  Social samhörighet är 
därmed inbyggd i det mänskliga handlandet. Enligt Kerr kom Wittgenstein 
att närma sig en livsformsfilosofisk position där han återupptäckte 
helheten(das Ganze). Helheten som består av språk och alla de aktiviteter 
som språk är invävt i.246 Det givna är således den mänskliga världen, inte en 

                                                           
244  Kerr 1986, 64 
245  Kerr 1986, 64, Wittgenstein 1978 § 226  
246  Kerr 1986, 65 



 136

mening i huvudet, som kan nås genom introspektion eller essenser i objekten 
omkring oss, som behöver analyseras, utan den ordning som människor 
etablerar genom sitt liv tillsammans.247 
 
Livsform som begrepp beskriver sådana helheter, eller sammanhang som jag 
kallat dem, som vi mänskor etablerar genom våra liv.248 I dessa helheter och 
sammanhang etableras en intern realitet men helheterna och sammanhangen 
är inte isolerade från varandra. Det betyder att det inte finns någon extern 
position som ger en möjlighet att utforska en sådan sammansatt mänsklig 
verklighet. Den etableras genom sättet att leva och kan därför enbart bedömas 
internt. 249  
 
Sammanfattningsvis vill jag ännu presentera de livsformsfilosofiska begrepp 
som används inom språkspelsmetoden för att lösa filosofiska problem. 
Människan kan inte ställa sig utanför, utan lever sitt liv i relation till andra 
människor och den omgivning hon växer upp i. Detta kallar jag inom 
livsformsfilosofin för livsformer. Begreppet spontana reaktioner beskriver en 
grundläggande omständighet för kroppsjaget. Kroppsjagets spontana 
reaktioner är kommunicerande språk. Det verbala språket är en förfinad 
fortsättning på denna kommunikation som möjliggör en ökad och fördjupad 
förståelse. Begreppet språkspel används inom livsformsfilosofin heuristiskt 
för att visa hur filosofiska problem kan upplösas då man uppmärksammar hur 
och i vilket sammanhang språk används. De begrepp som hör till 
språkspelsmetoden kan inte användas för att konstruera en teori som skulle 
förklara hur verklighet är konstruerad. Men begreppen är användbara då det 
gäller uppkomsten av och lösandet av filosofiska problem.  
 
I samband med Aaa-gruppen kan den filosofiska begreppsligheten förankras i 
en konkret livsform. Aaa-gruppen kan ses som en del av en sådan livsform, 
en given helhet, där flera språkspel från olika sammanhang möter varandra. I 
kapitel 3 är de aktuella sammanhangen benämnda som omsorgssammanhang, 
religiöst sammanhang och forskarsammanhang. Livsformsfilosofin 
undersöker inte av vilken orsak samspelet mellan spontana reaktioner, 
livsformer och språkspel växer fram.  Den kan bara konstatera att så sker. 
Däremot är det filosofins uppgift att lösa upp de knutar som språkets 
analogier förleder oss till, något som i denna avhandling konkret har att göra 
med svårigheter att beskriva religion och personer med grava 
funktionshinder.250 

                                                           
247  Kerr 1986, 69  
248  Se 2.4 ”Sammanfattning” 
249  Hertzberg 2002, 28-29 Mänskliga fenomen som fotboll och de begrepp som  

används i fotbollen är internt relaterade till varandra.  
250  Wittgenstein 1976, § 655 och § 217, Det handlar inte om att förklara ett språkspel  
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Om jag säger: här står vi vid språkets gräns, då låter det alltid som om en 
uppgivenhet vore nödvändig, medan en full tillfredsställelse tvärtom 
infinner sig, eftersom inga frågor återstår.251  

 
Människorna är djupt insnärjda i filosofiska, dvs. grammatiska förvillelser. 
Och att befria dem från dessa förutsätter att man rycker lös dem från de 
oerhört komplicerade och talrika förbindelser i vilka de är fångna. Man 
måste så att säga omgruppera hela deras språk - men detta språk blev ju som 
det blev därför att människor hade - och har – en benägenhet att tänka så. 
Därför lyckas lösryckandet bara för dem som lever i en instinktiv 
otillfredsställelse med språket. Inte för dem som i enlighet med alla sina 
instinkter lever i den hjord som skapat detta språk som sitt egentliga 
uttryck.252  

 
I boken Filosofiska undersökningar som är ett uttryck för Wittgensteins 
livsformsfilosofi startar han med Augustinus uppfattningar om 
språkinlärning. I en uppgörelse med dem fördjupas sambandet mellan känsla, 
handling och språk. De spontana reaktionerna hos kroppsjaget kan förstås i 
enlighet med de mönster som man är uppvuxen med. Individer växer upp 
under olika omständigheter men hör till olika kulturellt präglade livsformer.  
De förfinade verbala uttrycken är präglade av olika livsformer. De språkliga 
bilderna och analogierna kan locka till missförstånd och filosofiska 
problemställningar gällande språk och verklighet. Vanligtvis fungerar det 
ändå så att vi förstår varandras reaktioner. Men misstag utesluter inte att ett 
igenkännande av ”spontana reaktioner” hos varandra är av central betydelse 
för språk och verklighetsuppfattning. Det att man delar och spontant 
igenkänner någon reaktion innebär däremot ändå inte att man med 
nödvändighet har ett gemensamt sätt att uttrycka och förstå det språkligt. 
Men lever man tillsammans är det sannolikt att spontana reaktioner förstås 
och uttrycks på ett liknande sätt. Missförstånd är dock möjliga och filosofiska 
problem uppstår i och med den starka frestelse som finns inbyggt i språkliga 
analogier och tankesystem som börjar leva ett eget liv fritt från de livsformer 
och konkreta situationer där språket har sin ursprungliga användning och 
betydelse.253  
 
                                                                                                                                          

genom våra upplevelser utan om att fastställa ett språkspel. Anmärkningar om det 
animaliska och instinktiva som man försöker tolka naturalistiskt (behaviorism och 
biologi) skjuter bredvid målet. Den filosofiska undersökning som rör skäl och 
berättiganden - och inte orsaker för vårt sätt att språka når en punkt där 
undersökningen stannar: ”När jag uttömt skälen, så har jag nått den hårda klippan 
och min spade viker sig. Jag är då böjd att säga: `Jag handlar just så`”. 

251  Wittgenstein 2000, 37  Frågan om religionsfilosofiska implikationer behandlar jag  
mera utförligt i kapitel 6. 

252  Wittgenstein 2000, 41 
253  Wittgenstein 1978, 27 
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Religion och spontana reaktioner  
 
Efter att ha redogjort för livsformsfilosofins metodiska begrepp livsformer, 
spontana reaktioner och språkspel är det nödvändigt att fördjupa 
framställningen av uppfattningen om spontana reaktioner i relation till 
religion. Jag vänder mig då till religionsfilosofen Stefan Eriksson som tar 
fram ett exempel av D.Z.Phillips, då han vill lyfta fram tanken på att det finns 
spontana reaktioner som konstituerar vårt tal om Guds outgrundliga vilja. 

 
En man överraskas ute på havet av en fruktansvärd storm. När båten tycks 
förlisa vilken sekund som helst ser han upp mot de upprörda himlarna ovan 
sig och upplever hur all vånda ögonblickligen försvinner när han ser sig stå 
inför Guds heliga allmakt. Han ser hur hans liv befinner sig i Guds händer. 
Det är Guds vilja.254 

 
En sådan spontan reaktion är varken rationell eller icke rationell. Den är inte 
en konsekvens av tidigare trosföreställningar eller kan inte heller kallas för en 
slutledning av något slag. På det sättet kan livsformsfilosofin likna religiösa 
reaktioner och upplevelser vid de gemensamma reaktioner vi har när det 
gäller färger, ljud och smärtor. Våra resonemang omkring sådana fenomen 
kommer senare och är mer förfinade. Detta är betydelsefullt för hur vi 
uppfattar religion. Vi behöver uppmärksamma de spontana religiösa 
reaktionerna för att få en förståelse av begreppsbildningen i religiösa 
sammanhang.255 
 
Eriksson gör en livsformsfilosofisk poäng av exemplet med mannen i båten. 
Mannen är präglad av en mängd föreställningar och hur skall man då förstå 
att reaktionen är primitiv, spontan och instinktiv? Poängen är att uttrycket 
”Det är Guds vilja” inte framspringer ur ett resonemang där uttrycket är en 
slutsats utan att reaktionen var spontan i logisk bemärkelse. Det går inte att 
ge ytterligare skäl för reaktionen. Den vilar inte på slutledningar och 
resonemang. Verkligheten visar sig i själva reaktionen som inte ytterligare 
kan sönderdelas och analyseras. Men en sådan spontan reaktion möjliggör att 
mänskor kan ha en gemensam förståelse. Till exempel kan vi förstå och 
reflektera över vad det kan betyda att ”ge upp sin egen vilja” eller att ”lägga 
sitt liv i Guds hand”256 
 
Eriksson anför ett liknande exempel av Wittgenstein ur ”Bemerkungen Über 
die Philosophie I” (§ 874) och säger att ett sådant utrop inte informerar någon 
annan, det utgör en reaktion i vilken människor finner varandra. På ett 
liknande sätt, behöver inte spontana utrop som ”Så vacker Guds skapelse är!” 
                                                           
254  Phillips 1988, 280-281  
255  Eriksson 1998, 188-189  
256  Eriksson 1998, 188 
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vid en solnedgång, uppfattas som ett sätt att informera någon annan om att 
det finns en skapare och att vad denne skapat är vackert. I stället för att ropa 
ut ”Så vacker Guds skapelse är!” kunde hon ha fallit på sina knän och böjt 
huvudet. Det går att ifrågasätta om ett sådant kroppsligt uttryck är en religiös 
reaktion. Men en livsformsfilosofisk poäng är att vi kan uppfatta själva 
handlingen, den spontana reaktionen, som en religiös reaktion. I språk som 
uttrycker sådana situationer kan vi vara överens eller oense om en sådan sak. 
Poängen här är att vi kan tänka oss att kroppsjagets icke-verbala och spontana 
reaktion är likvärdig i begreppslig mening med verbala uttryck. 
Likvärdigheten består i så fall av det spontana omedelbara uttrycket hos 
kroppsjaget. Det visar på en likhet mellan verbala utryck och ett sådant 
spontant beteende. Sådana spontana reaktioner är också vad som får oss 
människor att finna något gemensamt i vad vi kallar för religion. Det är en 
poäng, som är skild från diskussioner om upphovet till våra språkliga uttryck 
och deras användning. Detta uttrycks enligt Eriksson på ett beundransvärt 
klart sätt av Rush Rhees:257 
 

Jag säger inte: ´Människorna ser att deras reaktioner stämmer överens, och 
det är det som gör kommunikation möjlig´. Detta skulle redan förutsätta 
ansenlig förståelse och ett språk. Ifall den överensstämmelse jag talar om 
inte fanns skulle det inte vara möjligt för människor att ”se” att deras 
reaktioner stämmer överens eller att någonting annat stämmer överens. Vi 
ser att vi förstår varandra, utan att notera om våra reaktioner stämmer 
överens eller inte. Därför att vi stämmer överens i våra reaktioner är det 
möjligt för mig att säga dig någonting och därför är det möjligt för dig att 
lära mig någonting 
- 
Överensstämmelsen i reaktioner kommer inte heller först, den föregriper 
inte språket. Den framträder tillsammans med språket, den är ett gemensamt 
sätt att ta uttrycken i språket. De är gemensamma reaktioner inom språkets 
förlopp – inte reaktioner på någonting som kunde ha funnits före språket 
eller vid sidan av det. Därför att denna överensstämmelse finns är det 
möjligt att säga någonting.258 

 
Enligt detta livsformsfilosofiska sätt att uppfatta spontana reaktioner är det 
inte möjligt att uppställa en teori som skulle förklara uppkomsten av religiöst 
språk som en översättning av ”verkliga religiösa” upplevelser till ett religiöst 
språk. Utan istället konstituerar spontana reaktioner inom språkets förlopp en 
religiös verklighet som inte bygger på teori och slutsats. Kroppsjaget som 
helhet är indraget i verklighet och därför förkommer även ontologiska och 
metafysik resonemang inom religion. Men sådana resonemang är enligt 

                                                           
257  Eriksson 1998, 217 
258  Rhees 1992, 52 i Essäer om Wittgenstein. (red Lars Hertzberg) 
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livsformsfilosofin inte primära för uppfattningar om religiös verklighet. 
James beskriver spontana reaktioner och religiös verklighet i följande citat. 
 

”Det är genom kraftutövning det sker. Man känner fridens ande lika tydligt, 
som värmen kännes en varm sommardag. Denna kraft kan brukas, lika visst 
som solstrålarna kunna samlas i en brännpunkt och förmås att förrätta 
arbete…” James drar följande slutsats: ”Jag översätter endast på ett 
schematiskt språk vad jag ville kalla människosläktets instinktiva tro: Gud 
är verklig, eftersom han åstadkommer faktiska verkningar.” Inte så att här 
sker någon slutsats utan denna tro på Guds verklighet kommer till uttryck i 
människors instinktiva tro, i deras sätt att reagera på faktiska omständigheter 
och skeenden. 259 

 
I det här citatet är det primära en spontan reaktion som kan beskrivas som en 
instinktiv tro: Gud är verklig eftersom han åstadkommer faktiska verkningar. 
Men inte såsom en slutsats utan såsom ett utryck för människors sätt att 
spontant reagera på faktiska omständigheter. Låt mig ytterligare med ett 
exempel från Aaa-gruppen belysa frågan om spontana reaktioner, språk och 
verklighet. Mötet, en förundran260 i beröringen och kontakten mellan 
deltagaren och handledaren, kunde tänkas fungera som ett exempel på en 
spontan reaktion. Men vi kanske misstar oss att det inte finns ett möte fastän 
vi upplever det spontant. Vad som är viktigt är att spontana reaktioner inte 
innesluter ett tvivel, men inte heller utesluter att vi vid något tillfälle kan 
missta oss. Avgörande är, ur livsformsfilosofiskt synsätt, att man inte möts 
för att man känner förundran. Detta att känna förundran kommeratt synas och  
uttryckas i mötet under Aaa-gruppens ritual. Vi finner här en intern relation. 
Kroppsjagets möte i beröringen uttrycker en förundran. Beröringen är inget 
kroppsjag utför som en följd av att det först känner förundran.261 
 
Livsformsfilosofiskt är det av betydelse att resonemanget inte vilar på en 
felaktig föreställning. Kropp, handling och känsla och språklig beskrivning 
tenderar att separeras från varandra i en felaktig föreställning. Den spontana 
reaktionen, till exempel falla på knä inför den upplevda närvaron av Gud i 
naturen och yttra satsen ”Gud är stor”, indelas felaktigt i en upplevelse, en 
spontan reaktion och handling samt en tolkning av vad den betyder, en 
tolkning som då står i en extern relation till upplevelsen. Spontana reaktioner 
föreställer man sig kan begreppsliggöras oberoende av det sätt varpå vi 
                                                           
259  Eriksson 1998, 214 och James 1923, 591-592 
260  Wittgenstein 1983, 67 ”Ibland kan däremot kännedom om förklarande faktorer  

förringa reaktionen att förundras. Till vår tids anda hör att fästa en sådan vikt vid det 
kausala att vår förmåga att betrakta världen genom beundrans form tenderar att gå 
förlorad. ”klokheten är något kallt och i denna mån något dumt. (tron däremot en 
lidelse) Man kunde säga: Klokheten döljer bara livet för Dig” (klokheten är som kall 
grå aska som täcker över glöden)”  

261  Eriksson 1998, 207 
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utrycker och förstår dem. Men ett sådant betraktelsesätt förbiser att det är 
endast då det växt fram ett gemensamt språk ur sådana reaktioner som det är 
meningsfullt att tala om skilda upplevelser eller reaktioner. Huruvida 
spontana reaktioner uppfattas som religiösa kan bara förstås mot bakgrund av 
en överensstämmelse i omdömen och reaktioner. Den spontana reaktionen 
utrycker nämligen vad en religiös hållning innebär. Vi kan således genom en 
livsformsfilosofisk metod komma därhän att vi ger upp strävan efter orsaker 
till och förklaringar av religion. Sådana förklaringar tenderar att stå i en 
extern relation till innebörden av de religiösa uttrycken och riterna. Vi når en 
punkt där det religionsfilosofiska arbetet är utfört. Frågar vi vidare efter 
ursprunget till att vi är religiösa har dess frågor nu en helt annan karaktär och 
kan inte längre uppfattas såsom lösande av filosofiska frågor: 
 

Har ett sådant fenomen en gång brakts i samband med en instinkt som jag 
själv besitter, så är just detta den önskade förklaringen; dvs. den, som löser 
denna speciella svårighet. Och en fortsatt utforskning av min instinkts 
historia sker nu längs andra banor.262 

 
 
Spontana reaktioner och religiöst förhållningssätt 
 
En poäng som livsformsfilosofin gör av  sambandet mellan spontan reaktion 
och religiöst språkbruk är att religiöst språk inte pekar ut religiösa fenomen i 
vår omvärld utan ger världen omkring oss en religiös form. Det här kan 
förstås så att vi genom religiöst språk inte kan förklara hur en religiös värld 
blir till genom ett orsaksresonemang. Tvärtom etableras vår anknytning till 
världen genom språkbruket som därmed är en konstitutiv del av världen. Ett 
sådant resonemang är möjligt i religiösa sammanhang. Vad som får en person 
att se en annan persons handlande som en religiös handling hör ihop med att 
hon t.ex. igenkänner det nådefulla i handlingen. Möjligen är det någons 
tacksamhet för vad den personen gjorde som får henne att uppfatta det 
religiösa i handlingen. Vi kunde i ett sådant fall tala om att vi ser en situation 
eller en handling under en religiös aspekt, snarare än att säga att vi drar en 
slutsats.263 I livsformsfilosofin talar Wittgenstein ibland om detta i termer av 
ett förhållningssätt eller en attityd, inställning (Einstellung), som t.ex. denna 
anmärkning:  
 

”Men vad är skillnaden mellan ett förhållningssätt och en åsikt? Jag skulle 
vilja säga: Förhållningssättet kommer före åsikten.”264  

 

                                                           
262  Eriksson 1998, 207 
263  Eriksson 1998, 221  
264  Eriksson 1998, 221-222  



 142

I samband med frågeställningar om religion och personer med grava 
funktionshinder är denna skillnad särdeles intressant. Åsikter är i allmänhet 
något som kroppsjaget uttrycker verbalt medan ett förhållningssätt, en attityd 
och inställning kan synas och kännas i hela kroppsjaget. De på gemensamma 
spontana reaktioner grundade förhållningssätten visar sig enligt 
livsformsfilosofin i det att jag uppfattar en annan människa som en levande 
själslig varelse genom att förhålla mig till honom och henne som en sådan. 
Jag visar att jag bemöter henne som en människa genom mina reaktioner och 
mina handlingar.  
 

Vår attityd till det levande är en annan än den till döda. Alla våra reaktioner 
är olika.265 
 

 Jag visar att hon är en människa till exempel genom det sätt varpå jag ser 
henne, genom att jag förstår vad hon gör som uttryck för hennes mänsklighet 
och genom att jag i mitt handlande visar mig medveten om hennes närvaro. 
Vi gör inte allt detta för att vi har dragit slutsatsen att andra är människor, 
snarare är det vårt handlande av detta slag som visar vad en människa är.266  
Säätelä gör en livsformsfilosofiskt intressant poäng angående skillnaden 
mellan åsikt och förhållningssätt. En viktig skillnad har att göra med att 
åsikter är föränderliga och kan överges genom viljebeslut, men det fungerar 
inte då det gäller att ändra sitt förhållningssätt. Förhållningssätten är 
relaterade till kroppsjagets som helhet. Det betyder att en förändring av 
förhållningssätt, attityd och inställning innebär att kroppsjaget förändras som 
person. Åsikten är något som kroppsjaget kan utrycka verbalt medan 
förhållningssätt, attityd och inställning är något som visar sig i hur jag 
bemöter mina medmänniskor och omgivningen. På ett liknande sätt går det 
att föra ett resonemang om religion. Kroppsjaget kan inte välja att se en vän 
som en vän eller en främlings handlande som Guds nåd. En attityd är ”rather 
something I find myself in”. Jag hyser inte åsikten att främlingens handlande 
visar Guds nåd utan min attityd till handlandet är attityden till ett nåderikt 
handlande, den visar vari ett sådant handlande består. Jag väljer inte detta 
förhållningssätt utan kan växa in i det eller komma att förlora det.267 Det 
skulle samtidigt betyda att kroppsjagets förhållningssätt, attityd och 
inställning är riktgivande för hur vi kan uppfatta begreppet religion. Religion 
kan i detta sammanhang uppfattas vara förhållningssätt som är rotade i 
mänskliga livsformer. Förhållningssätten inbegriper kroppsjagets spontana 
reaktioner, handlingar och språkspel som uttryck för de värderingar man står 
för. På det här sättet kan det livsformsfilosofiska resonemanget fördjupa 

                                                           
265  Wittgenstein 1978, § 284 
266  Eriksson 1998, 222 
267  Eriksson 1998, 223  Säätelä 1998, 227-231 
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uppfattningen om religion. Religiös tro uppfattas av livsformsfilosofi mera 
som ett förhållningssätt hos kroppsjaget än som en åsikt. 
 
Aaa-gruppen, spontana reaktioner och religiöst förhållningssätt 
 
I det material som samlades in i samband med Aaa-gruppen framgår det att 
handledarna spontant med hjälp av observationsprotokoll och frågeformulär 
gjorde liknande bedömningar av reaktionerna hos deltagarna och sin egen 
upplevelse. Det visar på ett enkelt sätt hur vi kan igenkänna upplevelser och 
reaktioner hos varandra. Nästan omedelbart kan vi göra en bedömning om en 
person varit närvarande eller frånvarande. Vi kan se och bedöma kroppsliga 
reaktioner såsom t.ex. huruvida kroppen var spänd eller avslappnad. Vi kan 
fälla omdömen om hurudan upplevelse och hurudan samvaro det har varit i 
gruppen. Både i skriftliga svar och i intervjuer är det sedan med hjälp av 
språket möjligt att ge en mer förfinad och nyanserad verbal berättelse om 
händelserna i Aaa-gruppen. Det går att samtala och reflektera över Aaa-
gruppens ritual. En poäng som är livsformsfilosofisk är att det verbala 
samtalet och den skriftliga redogörelsen alltid tystnar eller avbryts till slut. I 
samtalet når vi inte alltid konsensus men frågställningen har i allmänhet blivit 
tillräckligt belyst. Det finns alltid en möjlighet att återvända till samtalet vid 
behov. Detsamma gäller skriftliga redogörelser. På det sättet kan arbetet med 
Aaa-gruppen illustrera livsformsfilosofiskt arbete. Det är med andra ord 
möjligt att med hjälp av livsformsfilosofisk begreppslighet beskriva Aaa-
gruppen som ett tillfälle där det pågår ett systematiskt arbete med 
uppfattningar kring spontana reaktioner, språk och verklighet.  Något sådant 
har de facto blivit utfört då deltagare och handledare har genomfört ritualen 
och besvarat observationsprotokoll.268  
 
I Aaa-gruppens ritual användes ett nonverbalt kroppsspråk mellan deltagare 
och handledare. Beröring enligt Keep in Touch och strykningar var viktiga 
komponenter i det språket. Men det är ett språk som inlärs, etableras och 
anpassas i samarbetet mellan deltagare och handledare. Här är det möjligt att 
se en poäng och intressant likhet mellan nonverbalt kroppsspråk och 
begreppet språkspel hos livsformsfilosofin. I Aaa-gruppens ritual fungerar 
kroppsspråket som ett meningsbärande element för de deltagande paren i 
gruppen. Aaa-gruppsritual och beröring som kroppsspråk kan metodiskt 
liknas vid ett språkspel men då uttryckligen såsom ett exempel på språkspel i 
process och inlärning av mening.269  
 
Då det gäller frågan om  Aaa-gruppen och religion samt ordparet helig-ohelig 
i observationsprotokollet fanns det som vi tidigare konstaterat  olika 

                                                           
268  Se avsnitt 3.2 och 3.3 
269  Se avsnitt 3.3 
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bedömningar av handledarna. Det aktualiserar frågan om livsform och 
religiösa livsformer. Omsorgssammanhanget är en livsform som för de gravt 
funktionshindrade personernas del levs inom omsorgens dagliga verksamhet 
och boende. Möjligheterna till kontakt med den egna kyrkan och 
församlingen det vill säga religiös livsform är beroende av att religion är 
något som finns med i omsorgssammanhanget. Jag har i avsnitt 3.1 beskrivit 
den kyrkliga verksamheten inom omsorgen. Deltagarna i Aaa-gruppen är på 
det sättet inte oskrivna blad. De har deltagit i andakts- och gudstjänstliv och 
firat jul och påsk. De har deltagit i utvecklandet av andakter och integrerade 
gudstjänstformer. Men Aaa-gruppen är inte frikopplad från ett alltmer 
sekulariserat samhälle och alla de förändringar det medför för religiösa 
livsformer.  Eftersom det i samhället i övrigt finns en osäkerhet kring religion 
så präglar detta också uppfattningarna i Aaa-gruppen.  
 
I praktiken finns det ingen konsensus i bedömningen huruvida Aaa-gruppen 
är en religiös grupp. Det förstår jag så att frågan om religion inte enkelt kan 
besvaras med att det finns vissa specifika spontana reaktioner som utan 
omgivande förståelse i livsformer skulle betecknas såsom religiösa. Det är 
såsom vi tidigare har hävdat inte möjligt men vanligt att söka efter och 
konstruera sådana orsakssammanhang. Istället kommer svaren i materialet 
från Aaa-gruppen att spegla de olika uppfattningar som handledarna har. 
Svaren bestäms av handledarnas religiösa uppfattning. De olika alternativen 
som finns i intervjuguiden gav alternativ för olika typer av förhållningssätt 
till religion.  I praktiken var det speciellt kategorierna privat religiös och 
religiös sökare som var svåra för handledarna att välja mellan och skilja från 
varandra. Det går inte att dra alltför långt gående slutsatser av 
intervjumaterialet. Handledarna vill ändå ge svar men med olika typers 
reflektioner och förbehåll. Sammanfattningsvis vill jag då det gäller mötet i 
Aaa-gruppens ritual framhålla att begreppet spontana reaktioner uttrycker 
något väsentligt om den grund, den känsla och upplevelse som är omedelbara 
uttryck för religion.  Men för att bli igenkänd och kategoriserad som sådan så 
behövs en personlig bakgrund eller erfarenhet av religiösa livsformer. Inom 
ramen för livsformen kan spontana reaktioner och handlingar t.ex. beskrivas 
som nådefulla eller religiösa. 
 
Mot bakgrunden av det som sagts i det föregående om spontana reaktioner 
tänker jag mig att religion kan omfatta många olika typer av spontana 
reaktioner i mötet mellan deltagare och handledare. I Aaa-gruppen kan vi 
som exempel ta en spontan reaktion som kan kallas för förundran, som 
uppstår i mötet med en annan person i en nära relation. Den bedömningen 
motsägs inte utan understryks av att ett av paren i Aaa-gruppen länge 
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arbetade med motsatsen som bestod av utebliven kontakt, spändhet och 
oro.270 
 
Ett religionsfilosofiskt problem aktualiseras genom kroppsjagets spontana 
reaktioner i Aaa-gruppen. En metafysiskt och ontologiskt orienterad 
religionsfilosofi som tenderar att frånse de spontana reaktionernas 
grundläggande betydelse för en religiös livsform har svårt att göra rättvisa åt 
en sådan intim form av religion som praktiseras i Aaa-gruppen. Den 
grundläggande nära relationen som öppnar för ett möte förvandlas till ett 
studium av innebörden i de latinska kontemplativa sångerna och samband 
med gudstjänststruktur. Problemet blir ontologiskt. Huruvida det är en realitet 
kan bedömas utifrån sanningsanspråk som jag uppfattar att är främmande för 
en sådan här religiös livsform. En epistemologisk analytisk modell pressas på 
situationen. Det orimliga i att använda sådana verktyg framgår av att personer 
med grava funktionshinder har en religiositet av en helt annan karaktär. Man 
reducerar ett möte och en meningsfull stund tillsammans på ett sätt som är 
oroande och tankeväckande.  
 
Spontan reaktion, dialogfilosofi och neurofilosofi 
 
Livsformsfilosofins perspektiv bidrar genom språkspelsmetoden till att 
överbrygga dikotomin, kropp och medvetande. Den gör det då den beskriver 
hur verbalt språk inte kan lösgöras från grundläggande spontana reaktioner 
hos kroppsjaget. En direkt jämförelse med de tidigare filosofiska perspektiv 
jag har kallat för dialogfilosofi och neurofilosofi är inte möjlig. Det finns 
dock likheter i de olika perspektiven som är värda att reflektera över. 
Spontana reaktioner är omedelbara handlingar och förhållningssätt som på ett 
grundläggande sätt är uttryck för hur vi mänskor reagerar och lever i 
interaktion med vår omgivning. Eriksson har i ett livsformsfilosofiskt 
perspektiv uttryckt att de spontana reaktionerna har sin grund i det liv, den 
naturhistoria som vi delar med varandra.271 Här finns det en likhet mellan 
livsformsfilosofi och dialogfilosofi i uppfattningen om hur kroppsjaget deltar 
i etablerandet av verklighet. Jag tänker att kroppsjagets spontana reaktioner 
                                                           
270  Wittgenstein 1983, 67 Reaktionen att förundras tenderar att gå förlorad i vår tid  

enligt Wittgenstein för att vi fäster en sådan vikt vid de kausala förklaringarna. 
271  Eriksson 1998, 50-52, Eriksson lyfter i sin undersökning av primitiva reaktioner 

fram den naturhistoriska infallsvinkeln. Enligt honom är den väsentlig för att den 
klargör de begreppsliga sambanden mellan den ”instinktiva” erfarenheten av Guds 
närvaro i människans liv och de därtill hörande artikulerade övertygelserna. Det 
påminner oss om att inte se på övertygelserna såsom från människan erfarenheter 
isolerade metafysiska system, vilka skulle kunna bevisas eller vederläggas på endast 
ett intellektuellt plan. Ett sådant klargörande möjliggör en förståelse av religiösa 
utsagor såsom uttryckande just sådana konkreta erfarenheter vi gör i livet. 
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har likheter med den dialogfilosofiska hållning mellan kroppsjag som beskriv 
med Jag-Du. Likheten yttrar sig i att spontana omedelbara reaktioner 
påminner om Jag-Du hållningen. Fastän spontana reaktioner även yttrar sig 
språkligt så är utropet i första hand inte informerande utan ett spontant 
verbalt uttryck i reaktionen som helhet. Det påminner om den omedelbara 
dialogfilosofiska tanken på subjekt-subjekt relation. Vi känner den spontana 
reaktionen omedelbart, men då kroppsjaget vill berätta och inordna det 
spontana uttrycket med ett medelbart språk så går det över i en Jag-Det 
hållning. De språkliga redskapen förvandlar de omedelbara spontana 
reaktionen till något annat medelbart. Det blir möjligt att systematisera, 
kategorisera och inordna upplevelsen i tidigare erfarenhet. Ett grundläggande 
problem enligt livsfilosofi inspirerad av Wittgenstein är den metafysiska 
tradition och den logiska atomismen som löser upp ett nära samband mellan 
kroppsjag, spontan reaktion, handling och språkligt uttryck. När man således 
sedan ser religiöst språk som rationella utsagor om en verklighet så skapar 
man därmed de filosofiska problem som religionsfilosofin arbetar med. En 
jämförelse med dialogfilosofi och språkfilosofi kan således peka på hur 
grundläggande spontana reaktioner och Jag-Du hållning är centrala i 
förståelsen av religion. 
 
Tanken på att det verbala språket ger förfinade möjligheter i relation till 
spontana reaktioner, vilket närmast kan jämföras med dialogfilosofins Jag-
Det hållning, kan emellertid leda fel i religiösa sammanhang. Detta eftersom 
spontana reaktioner kan vara fullständigt tillräckliga i bestämda situationer. 
Ett exempel på en sådan situation kan vara chocksituationen vid ett dödsbud. 
De förfinade orden och språkspelen är då inte adekvata. Däremot kan en 
spontan naturlig reaktion vara att man gråter, håller om varandra och delar 
sorg och smärta. Detta kan ringas in av såväl begreppet spontana reaktioner 
som Jag-Du hållningen inom dialogfilosofin. I ett krissammanhang skulle det 
vara malplacerat att betona hur ståndaktig Job var i allt lidande eller att 
redogöra för hur man inom teologin på olika sätt har tänkt i teodicé frågan. 
Betonandet av de grundläggande spontana reaktionerna innebär att 
livsformsfilosofin kommer att betona en holistisk hållning till människan. 
Kroppsjaget samverkar med sin omgivning i olika livsformer. Det är 
anmärkningsvärt att de också betonar samma riktning i språkbildningen som 
dialogfilosofin. Kroppsjaget och spontana reaktioner är konstitutiva för språk 
och verklighet. På samma sätt är det inom dialogfilosofin att Jag-Du 
hållningen är före Jag-Det i tiden.  En likhet till detta står att finna i 
dialogfilosofins insikt om att det inte går att separera subjekt från objekt. De 
är indragna i en pågående dialog genom relationerna i Aaa-gruppen.  
 
Inom neurofilosofin går det inte direkt att dra paralleller mellan spontana 
reaktioner och till exempel kärnjagets handling. Men det är intressant att 
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kärnjaget är nonverbalt och att spontana reaktioner kan vara kommunicerande 
utan att vara verbala. Det att kärnjagets upplevelse nästan automatiskt blir en 
verbal berättelse i det självbiografiska kroppsjaget är en intressant likhet till 
språkfilosofins betonande av att det inte är möjligt att slå in en kil mellan 
kroppsjagets upplevelse, handling och språk. 
 
Grundtillit, visshet och spontana reaktioner 
 
Grundtillit och visshet är två centrala filosofiska begrepp då det gäller frågan 
om kroppsjag och verklighet. Men hur kan de förstås i relation till 
livsformsfilosofins metodiska begrepp spontana reaktioner? Jag vill här 
inledningsvis påminna om att tilliten var ett av de kännetecken som gavs för 
en nära relation272 vilken jag har använt för att beskriva  relationen mellan 
deltagare och handledare i Aaa-gruppen. Han gjorde det utifrån ett 
psykologiserande sammanhang. Men tillit har inom religionsfilosofi och 
teologi, av till exempel Hans Küng, uppfattas vara den enda möjligheten att 
förstå hur det är möjligt att Gud existerar. Küngs uppfattning bygger på att 
det endast är genom tilliten som det är möjligt att en verklighet oberoende av 
vårt medvetande kan existera. Tilliten är enligt honom den grund som bär 
upp tron på Guds existens. 
 

"The history of modern epistemology from Descartes, Hume and Kant to 
Popper and Lorentz has - it seems to me - made clear that the fact of any 
reality at all independent of our consciousness can be accepted only in an 
act of trust”.273 
 

Kerr har intagit en kritisk hållning till hur Küng tänker att tilliten kan 
motivera och vara epistemologiskt grundläggande för en oberoende religiös 
verklighet och religiös tro på Guds existens. Frågan om en av människan 
oberoende verklighet är inte i fokus i detta arbete men jag finner att tilliten är 
av central betydelse för hur människor relaterar till varandra och 
omgivningen. Eftersom religiös verklighet i detta arbete formuleras utifrån 
konkreta mänskliga sammanhang så är poängen med en verklighet oberoende 
av mänskligt medvetande förvirrande. Religiös verklighet oberoende av 
mänskliga gränser innebär att tilliten som ett teoretiskt begrepp lösgörs från 
sitt mänskliga och begripliga sammanhang. Härmed omfattar jag Kerrs kritik 
av Küng.  
  

He is arguing that, since we have nothing better than such an act of trust at 
the basis of our beliefs into the existence of anything outside our own 

                                                           
272  Se avsnitt 3.2 ”Aaa-gruppen ett forskningsprojekt?” om nära relation sidor 74-77. 
273  Kerr 1986, 14-15   
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minds, it is not very strange for us to have nothing better than an act of trust 
on which to found our belief in the existence of God.274 
 

Begreppet tillit uttrycker såsom Kurtén påpekar ett förhållningssätt som är av 
betydelse för människans orientering i livet överhuvud. Han konstaterar att 
det går att skilja medan två slag av tillit. Skillnaden framgår med hjälp av de 
två engelska uttrycken ”trust” och ”reliance.” Uttrycken visar på skillnaden 
mellan en tillit som är omotiverad och spontan (trust) och en som baserar sig 
på skäl (reliance) och eventuellt måste göra det. Kurtén kallar den 
omotiverade spontana tilliten för grundtillit. Den är av speciellt intresse i 
detta arbete i relationen till personer med grava funktionshinder.275  
 
Grundtilliten och vissheten såsom Wittgenstein inom livsformsfilosofi 
använder begreppet uppfattar jag att är viktiga begrepp för en ökad förståelse 
av Aaa-gruppen och religiös verklighet. Det meningsfulla i begreppet visshet 
är att det uttrycker en viktig förutsättning för kroppsjagets förhållningssätt 
som uppkommer genom delaktighet i livsformer. På samma sätt som 
grundtillit är begreppet visshet därmed att uppfatta som centralt för 
kroppsjagets delaktighet i verkligheten. Det är enligt min mening därför 
motiverat att hålla dem samlade i detta avsnitt.276 Grundtillit och visshet är 
konkreta utryck för sambandet mellan kropp och medvetande hos 
kroppsjaget. De bidrar därmed till att överbrygga dikotomin kropp-
medvetande. Med hjälp av dem kan jag beskriva en fördjupad förståelse av 
religion och kroppsjag i Aaa-gruppens ritual. 
  
Grundtillit och visshet är uttryck för förhållningssätt hos oss människor som 
är grundläggande för kroppsjaget i dess relationer till verklighet. Grundtillit 
och visshet är till exempel helt avgörande för samspelet i nära relationer typ 
handledare och deltagare i Aaa-gruppen. Jag föreställer mig att det utan 
grundtillit och visshet inte skulle vara möjligt med en Aaa-grupp 
överhuvudtaget. Grundtillit och visshet är för varje enskild individ 
förknippade med det egna kroppsjaget och dess förmåga att fungera.  
Grundtillit och visshet är därmed uttryck för ett välfungerande kroppsjag. I 
verbalt språk finns det många begrepp som är besläktade med grundtillit och 
visshet. Begrepp som tilltro, trygghet, tro, förtroende och förtröstan har i sig 
aspekter av det som grundtillit och visshet uttrycker. För den enskilda 
individen har grundtillit och visshet dessutom samband till allt det som är av 
central betydelse för en människas goda uppväxt. Kurtén betonar att 
begreppet "basic trust" hos Anthony Giddens, en sociolog, uttrycker något 
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276  Wittgenstein 1992, 76-77 Språket (nonverbalt och verbalt) och praxis är relaterade  

till grundtillit och visshet. Tvivlet kommer till synes i en förändrad praxis. 
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som är viktigt för att en person skall fungera socialt. Antonovsky har 
undersökt vad som är av betydelse för människans hantering av verkligheten. 
Han har då funnit något som han kallar för känsla av sammanhang. Känslan 
av sammanhang har att göra med den subjektivt upplevda förmågan att klara 
av sitt liv inom de livsformer där man vuxit upp.277 Begreppen grundtillit och 
visshet föreställer jag mig kan på liknande sätt beteckna känslan av 
sammanhang och trygghet. En känsla som finns hos kroppsjaget och på det 
sättet är subjektiv men ändå på ett meningsfullt sätt kan delas av flera. 
 
Vi kan också uppmärksamma samband mellan grundtillit, visshet och 
kroppsjag. Grundtillit och visshet anknyter till en upplevd och inövad 
säkerhet hos kroppsjaget som fungerar och präglar människas vardag. De 
kommer till uttryck då hon rör sig till synes obehindrat i livets många 
enskilda sammanhang. Grundtillit och visshet finns även hos personer med 
grava funktionshinder. Trots de begränsningar som ett gravt funktionshinder 
medför för en person så går det att ordna stöd i livets skiftande sammanhang 
så att det mesta fungerar på ett enkelt och självklart sätt.278  
 
Men en plötslig och oväntad förändring innebär för kroppsjaget en prövning 
av grundtillit och visshet. Det kan vara frågan om sjukdom (kroppsligt 
och/eller mentalt) eller en betydelsefull förändring i de sociala relationerna. 
Någon nära person insjuknar och dör, skiljer sig eller tar sitt liv. För en gravt 
funktionshindrad person, liksom för oss alla, blir det en upptäckt av 
kroppsjagets sårbarhet. Hur är det då med grundtillit och visshet? I en 
krissituation behöver grundtilliten, trots oväntade och traumatiska kriser, inte 
med nödvändighet rubbas slutligt. Krisen utlöser visserligen något som inom 
katastrofpsykologi kan beskrivas som ett tillstånd av overklighet och chock. 
Grundtillit och visshet påverkas då av overklighetskänslor och kroppsligt kan 
det beskrivas som en stressituation för kroppsjaget. Hur dödsångest och 
smärta inverkar på grundtillit och visshet kan diskuteras. I varje fall innebär 
det en påfrestning för såväl grundtillit och visshet. Det som har fungerat för 
kroppsjaget är ifrågasatt. Det kan medföra att en förändrad bild av 
kroppsjaget, till följd av en traumatisk kris, växer fram. Men samtidigt så 
leder de flesta kriser ifall livet består så småningom tillbaka till en mer 
normal situation av grundtillit och visshet.279 
 
Kallenberg har undersökt sambandet mellan livsåskådning och tillit i 
krissituationer. Enligt honom beskriver tilliten en grundhållning där 
livsåskådningen är integrerad. Hans undersökning visar att en sådan tillitsfull 
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mening och  kontroll som ökar förmågan att klara traumatiska händelser. 
278  Se 2.3 ”Kårkulla samkommun och Borgå stift”. 
279  Dyregrov 1992, 34-35  
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grundhållning möjliggör en meningsfull bearbetning av traumatiska kriser 
och att den befordrar sorgeprocessen.280 Grundtillit och visshet kan därmed 
beskriva ett slags kontinuitet för kroppsjaget, ett självklart tillstånd, som trots 
livets påfrestningar bär vidare. Det är en återvunnen säkerhet och erfarenhet. 
Kroppsjaget har vuxit upp i och genom erfarenhet tillägnat sig livsformer 
som genomsyras av grundtillit och visshet. Tilliten och vissheten yttrar sig i 
det att vi normalt kan orientera oss i vår miljö och lita på våra 
sinnesfunktioner. I olika livsformer etableras hos kroppsjaget en verklighet 
som är självklar och fungerande. De spontana reaktioner hos kroppsjaget, 
som i det tidigare exemplet med mannen i en storm, kan detta sammanhang 
anses ha en naturlig förutsättning i de helhetstillstånd som begreppen 
grundtillit och visshet beskriver. Detta sker oberoende av att det finns 
situationer då tilliten och vissheten rubbas, vilket sker regelmässigt vid 
situationer då kroppsjaget möter det oväntade. Till exempel vid nedsatt sikt 
då jag inte med visshet kan kontrollera omgivningen eller då jag insjuknar i 
en livshotande sjukdom och upptäcker att kroppen är sårbar. Men 
grundtilliten berör även människorna i min omgivning, som t.ex. en visshet i 
det dagliga umgänget om att människorna inte plötsligt kastar sig över mig 
och att de beter sig på ett sätt som är möjligt att förutsäga. En sådan 
grundtillit och visshet utesluter inte att det kan uppstå situationer med 
våldsamma män och kvinnor som genom sina handlingar och uppträdande 
väcker rädslor och rubbar möjligheten till en tillitsfull relation.281  
 
Inlärningen och övningen i Aaa-gruppens ritual förutsätter grundtillit och 
visshet i den bemärkelse som Wittgenstein i livsformsfilosofisk mening 
talade om visshet. Grundtillit och visshet är besläktade med varandra och kan 
uppfattas vara spontana reaktioner hos kroppsjaget i en livsformsfilosofisk 
bemärkelse. Varken visshet eller grundtillit är slutsatser av ett förnuftigt 
resonemang. Skillnaden mellan dem framträder t.ex. så begreppet visshet är 
möjligt att använda vid reflektion då om man eventuellt vill ge skäl för 
vissheten. Vad kan man vara säker på? Vilka omdömen behöver inte 
betvivlas? Vissheten är enligt livsformsfilosofin något man lärt sig och ärvt 
med uppväxten. Wittgenstein talar om detta, i boken ”Om visshet”, i polemik 
mot Moore. En filosofisk uppfattning om att det finns regler enligt vilka vi 
med visshet kan fälla empiriska omdömen avvisar han. De reglerna är 
obehövliga och skymmer sikten för en klar uppfattning om verklighet.282 
 

140 Vi lär oss inte praxis att fälla empiriska omdömen genom att lära oss 
regler; man bibringar oss omdömen och deras sammanhang med andra 
omdömen. En helhet av omdömen görs trovärdig för oss. 
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som bryer ned kroppslig tillit som ersätts av en konstant stressreaktion. 
282  Wittgenstein 1992, 15 
150



 151

141 När vi börjar tro något, så är det inte en enskild sats utan ett helt system 
av satser (ljuset går småningom upp över det hela) 
142 Det är inte enskilda axiom som blir uppenbara för mig, utan ett system, 
i vilken slutsatser och premisser ömsesidigt stöder varandra. 
144. Barnet lär sig tro en mängd saker. Dvs. det lär sig t.ex. handla efter 
denna tro. Det trodda formas småningom till ett system, och i det står en del 
saker orubbligt fast, andra är mer eller mindre rörliga. Det som står fast gör 
det inte därför att det i sig är uppenbart och självklart utan det hålls fast av 
det som ligger omkring det.283 
 

Livsformsfilosofisk uppfattning om tro i form av grundtillit och visshet är 
således något som kroppsjaget växer in i. I familjen som barn och i ett 
samhälle växer vi upp i livsformer som uppfostrar oss in i system där det en 
del saker är orubbliga och andra mer rörliga. Helheten av omdömen vilar i 
något som kan utryckas med begrepp som grundtillit och visshet och syns i 
den enskilda människans handlande. Samtidigt finns i detta sammanhang en 
förklaring till varför Wittgenstein inte ser det som möjligt att utforma en 
filosofisk teori. Det ges enligt detta sätt att förstå och tänka inte en särskild 
grund som skulle möjliggöra ett filosofiskt teoribygge. Det går inte att i 
helheten hitta något enskilt som skulle  kunna vara en grund för teoribygget. 
Men därmed utmynnar inte filosofin i skepsis och osäkert kaos. Visshet och 
grundtillit är att finna i en gemensam uppfostran och forskning vilka ger 
säkra omdömen. Vi kan vara helt säkra på att jorden är rund.  
 

298. Att vi är helt säkra på detta betyder inte bara att varje enskild individ är 
säker på det, utan att vi hör till en generation som binds samman av 
vetenskap och uppfostran. 
299. We are satisfied that the earth is round.284 
 

Ett belysande livsformsfilosofiskt exempel berör frågan om visshet och 
grundtillit utifrån frågeställningen om höger och vänster. Hur man kan veta 
att en hand är höger hand och den andra vänster? Icke-tvivlandet förutsätter 
här livsformer där det i praktiken är viktigt att skilja höger från vänster. I dem 
är vänster och höger knutna samman med föreställningar som är 
grundmurade i livsformer. Det finns en säkerhet utom allt tvivel som ger ett 
svar på frågan vilken hand som är vänster och vilken höger.  
 

150. Hur avgör någon, vilken som är hans högra hand och vilken som är 
hans vänstra? Hur vet jag att mitt omdöme kommer att stämma överens med 
de andras? Hur vet jag att denna färg är blått? Om jag inte här litar på mig, 
varför skulle jag lita på den andres omdöme? Finns det ett varför? Måste jag 
inte någonstans börja lita? Dvs. jag måste börja någonstans med icke-

                                                           
283  Wittgenstein 1992, 28 
284  Wittgenstein 1992, 46 
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tvivlandet; och detta är inte, så att säga, förhastat men förlåtligt, utan det hör 
till fällandet av omdömen.285 
 

Hos varje enskilt kroppsjag finns således visshet och grundtillit i praktiken. 
Jag behöver inte ifrågasätta att det här är min högra hand. Vid insamlandet av 
materialet till Aaa-gruppen fälldes många liknande omdömen kring 
upplevelser och reaktioner. Visshet och grundtillit syntes i handledarnas 
omdömen och förutsatte ett icke-tvivlande. De litade på det som de såg och 
kände i relation till deltagarna. På det sättet samarbetar grundtillit och 
visshet. Den gemensamma måttstocken finns i de omgivande sammanhangen, 
som formas av att man dagligen i kommunikationen mellan arbetstagare och 
omsorgstagare handlar tillsammans och fäller liknande omdömen. 
Livsformsfilosofin visar på en likhet mellan grundtillit och visshet i det att en 
människas religion, hennes livsåskådning och världsbild inte i första hand 
vilar på en rationell prövning eller ens en medveten övertygelse. Den tillåter 
ändå henne att skilja mellan vad som är sant och osant. 
 

94. Men min världsbild har jag inte därför att jag förvissat mig om dess 
riktighet; inte heller för att jag är övertygad om dess riktighet. Utan den är 
den nedärvda bakgrund mot vilken jag skiljer mellan sant och osant.286 
 

Sådana livsformsfilosofiska omdömen kan uppfattas vara relativt osäkra i 
förhållande till säkerheten i matematiska satser. Men deras säkerhet behöver 
inte vara mindre för det. Tvärtom kan deras säkerhet vara lika orubblig som 
en matematisk sats. När jag väl kan beskriva och vet hur visshet och 
grundtillit är möjliga för ett kroppsjag så kan också andra omfatta det jag vet. 
På den här punkten är Wittgenstein radikal i sin uppfattning. Han är 
övertygande i sin argumenterande beskrivning av hur spontana reaktioner, 
språk och kunskap om verklighet förhåller sig till varandra.  

 
7. Mitt liv visar att jag vet, eller är säker på, att där står en stol, där finns en 
dörr osv. - Jag säger t.ex. till min vän. "tag den där stolen", "stäng dörren", 
etc. etc 
18 "Jag vet det" betyder ofta: jag har den rätta grunderna för mitt påstående. 
Om alltså den andre känner språkspelet, skulle han gå med på att jag vet det. 
Den andre måste, om han känner språkspelet, kunna föreställa sig hur man 
kan veta något sådant. 
43 Vad för en sats är detta: "Vi kan inte ha räknat fel i 12X12= 144"? Det 
måste dock vara en sats i logiken, - Men är den inte densamma som, eller 
kommer den inte på ett ut med konstaterandet 12X12= 144? 
44. Om du fordrar en regel ur vilken det framgår att man inte kunde ha 
räknat fel här, så är svaret att vi inte lärde oss detta genom en regel utan 
genom att vi lärde oss räkna. 

                                                           
285  Wittgenstein 1992, 29 
286  Wittgenstein 1992, 29 
152



 153

45 Räknandets väsen lärde vi känna då vi lärde oss räkna. 
46 Men kan man alltså inte beskriva hur vi förvissar oss om att en uträkning 
är tillförlitlig? Jovisst! Men någon regel framträder därvid inte. - Men det 
viktigaste är: Det behövs ingen regel. Ingenting fattas. Vi räknar enligt en 
regel, det är tillräckligt.287 
 

Enligt livsformsfilosofisk uppfattning finns det således en svårighet att ta 
vissheten och grundtillit för vad de är. De är delar av en verklighet vi har lärt 
och tillägnat oss. Samtidigt har vi också lärt oss sätten att berätta det vi är 
med om. En sådan filosofisk insikt inverkar på uppfattningar om religion och 
tro på Gud. Uppfattningar om eligion är förknippade med vad vi lär oss eller 
tar avstånd från i de livsformer där vi växer upp. 
 

107. Är det inte just så när man bibringar ett barn tron på en Gud, eller tron 
att det inte finns någon Gud, och barnet i enlighet härmed lär sig anföra 
skenbart vägande grunder för det ena eller det andra?288 
 

Visshet och grundtillit uppträder på detta sätt tänkt som den säkerhet varmed 
man utifrån sin livsform argumenterar, för eller emot sådant man vuxit upp 
med. Men hur blir då en förståelse mellan olika livsformer möjlig? Det kan 
vara lätt att omfatta det livsformsfilosofi säger om konkreta kroppsliga 
fenomen. Kroppsjaget inte kan t.ex. inte betvivla att det finns en höger hand 
eller ens föreställa sig ett system där ett sådant tvivel var möjligt. Annat är 
det med de abstrakta och metaforiska tankekonstruktioner och föreställningar 
som ingår i uppfattningar om verklighet.289 Till exempel frågan om tro på 
Gud blir avhängig de livsformer där den fungerar självklart som en del av det 
dagliga livet. I religionsdialog och möten mellan kulturer är en central fråga 
på vilket sätt olika religioner och kulturer kan förstå varandra. Jag hävdar att 
tanken på de spontana reaktionerna och grundläggande likheter i religiös 
handling och praxis kan vara viktiga förutsättningar för en sådan dialog.290 
Ett gemensamt problem i dialogen blir att acceptera gränser för vad som kan 
formuleras i religiösa sammanhang. De gränserna berör även viljan och 
förmågan hos kroppsjag att möta och igenkänna spontana reaktioner i 
främmande livsformer. 

 
247. Hur vore det om jag nu tvivlade på att jag har två händer? Varför kan 
jag inte alls föreställa mig det? Vad skulle jag tro om jag inte trodde detta? 
Jag har ännu inte alls något system där detta tvivel kunde finnas. 

                                                           
287  Wittgenstein 1992, 10-11, 15.  
288  Wittgenstein 1992, 23 
289  Hit hör frågan om hur vi kan uppfatta en av människan oberoende verklighet. 
290  Illman 2004 och Nynäs 1998. Religiös verklighet är i enligt livsformssfilosofisk 

uppfattning rotad i den praxis vi lär oss och växer upp i. Det är inte möjligt att stiga ur 
den. I samband med nästa kapitel 5 får jag återkomma till den här frågan. 
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248. Jag har nått botten för mina övertygelser. Och om denna grundmur 
kunde man säga att den bärs upp av hela huset.291 
 

Aaa-gruppen är bara en del av en livsform där deltagare och handledare möts 
i den dagliga verksamheten. Osäkerheten kring religion och ett sekulariserat 
västerländskt sammanhang finns därför med i Aaa-gruppen som en osäkerhet 
kring religion. I livsformsfilosofin tankevärld kan detta förstås som följden 
av förändrade livsformer. Detta kan exemplifieras med den filosofiska tanken 
på paradigmskiften eller med den stora förändringen av samhällen t.ex. från 
självhushållning, industrisamhälle till ett informationssamhälle.292  Vissheten 
blir i detta perspektiv utmanad av tvivel och eventuellt ersatt av osäkerhet. 
Vad kan religion betyda i ett förändrat samhälle? Kan det möjligen var så 
som James antyder att det blir svårt att upprätthålla formuleringar och vanor i 
livsformer som utsätts för snabba förändringar.  Utan en egen erfarenhet av 
spontana reaktioner som uttrycks med begreppen grundtillit och visshet blir 
det svårare att ta ställning till föreställningar om religiös verklighet. 
Tankekonstruktionerna inom religion kan kännas främmande för att de inte 
hör samman med de liv man faktiskt lever. Dikotomin kropp och medvetande 
bidrar i en sådan situation till splittringen så att grundtillit och visshet i 
konkreta sammanhang är skilda från de religiösa livsformernas tankevärldar.  
I Aaa-gruppen framträder den här problematiken i hur vi uppfattar 
kroppsjagets spontana reaktioner och det språk som används. Grundtillit och 
visshet kan användas i beskrivningar av de konkreta möten som förekommer 
i Aaa-gruppen, men de kan vara beskrivningar som understryker splittringen 
mellan spontana reaktioner och tolkningar eller översättningar av 
upplevelsen. Beskrivningen kan också vara utryck för att det inte går att bryta 
samband mellan spontana reaktioner och språkliga uttryck med mindre än att 
förlora det som är av grundläggande betydelse i religion. Men kan vissheten 
då det gäller religion faktiskt formuleras i likhet med livsformsfilosofiskt 
resonemang nedan? 
 

360. Jag VET att det här är min fot. Jag kunde inte godta någon erfarenhet 
som bevis på motsatsen. - Detta kan vara ett utrop; men vad följer av det? 
Åtminstone att jag kommer att handla enligt min tro med en säkerhet som 
inte känner tvivel. 
361. Men jag skulle också kunna säga: Gud har uppenbarat för mig att det är 
så. Gud har lärt mig att detta är min fot. Och om alltså något sker som 
förefaller att strida mot denna kunskap, så måste jag betrakta detta som en 
förvillelse. 

                                                           
291  Wittgenstein 1992, 46 
292  Kuhn 1970, 191-192  Förändringar  och paradigmskiften kan inte ändra på faktum  

att våra omdömen fungerar i gemenskapen som forskarnas gemensamma praxis och  
deras gemensamma språk.  
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För livsformsfilosofi är det tydligt att meningen och betydelserna av 
språkliga begrepp som grundtillit och visshet kan vara många och skiftande. 
De olika sammanhang där språk används blir i sista hand bestämmande för 
vilka uttryck vi kommer att uppfatta som problematiska. Wittgensteins 
livsformsfilosofi kan visa oss på nödvändigheten att se problematiska 
språkliga uttryck i sitt sammanhang och uppmärksamma hur de används där 
för att den vägen finna ro med mångfalden av språkliga uttryck och 
filosofiska problem. 
 
Aaa-gruppen grundtillit och visshet 
 
Vad kan det livsformsfilosofiska exemplet rörande foten leda oss till gällande 
visshet och grundtillit i Aaa-gruppen? Jo ifall jag vill beskriva spontana 
reaktioner utifrån en religiös livshållning så kan Aaa-gruppen, som med en 
närmast psykologisk vokabulär, kan beskrivas som en nära relation där det 
förutsätts grundtillit och visshet mellan personerna, också vara ett heligt möte 
med Gud. Detta heliga möte är präglat av grundtillit och visshet. Ur ett 
fysiskt perspektiv kan densamma Aaa-gruppen sägas vara en 
fysioterapeutiskt meningsfull stund tillsammans. Men den kan också i ett 
liturgiskt sammanhang uppfattas vara en gudstjänst eller en kroppsmässa för 
deltagarna. Enligt min mening kan begreppen grundtillit och visshet som är 
grundläggande för relationerna i nämnda sammanhang peka på något centralt 
för kroppsjagets verklighetsorientering i Aaa-gruppen. Nämligen att 
kroppsjaget då det gäller relationer till omgivningen handlar utifrån en 
grundtillit och visshet som det inte är möjlig att motivera rationellt. Kurtén 
hävdar att tron på Gud kan kopplas till tillitsfunktionen i människans liv. 
Men grundtilliten har också hos dem som inte har en uttalad gudstro en 
liknande betydelse av att vara viktig för livsinställningen. När det inte finns 
en tillitsförankring så kommer det motsatta till uttryck i misströstan, 
ensamhet och förtvivlan.293 I övrigt förhåller jag mig i anslutning till 
livsformsfilosofin tveksam till möjligheten att definiera grundtillit och visshet 
som förutsättningar för en teoretisk förklaring till vad religion handlar om. 
Det är snarast så att grundtillit och visshet som spontana reaktioner 
framträder som något självklart vid religiös verksamhet; en viktig aspekt av 
det som framträder vid all praxis av religion. Det är svårt att tänka sig att till 
exempel bön skulle vara möjligt utan de samtida förhållningssätt som 
grundtillit och visshet uttrycker.  
 
Det kan betyda till exempel att Aaa-gruppen under de olika samlingarna, 
vilande i grundtilliten, arbetade på ett förtroendefullt sätt i den nära relationen 
mellan handledare och deltagare samt till gruppen som helhet. Grundtilliten 
                                                           
293  Kurtén 1995, 26 
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och säkerheten i arbetet, vissheten, möjliggjorde en fördjupning av 
relationerna där nya drag i den nära relationen kunde upptäckas. Det 
intressanta var att handledarna i Aaa-gruppen inte automatiskt tänkte att 
gruppen hade någon religiös eller andlig dimension. Det är anmärkningsvärt 
att flera handledare inte hade tänkt på eller var osäkra på sambandet mellan 
Aaa-gruppen och religion. Aaa-gruppens två element, taktil stimulans enligt 
strykningar och Keep in Touch samt kontemplativ sång smalt samman med 
den gemensamma vilan och tystnaden i ritualen. Det fanns en självklarhet 
som inte behövde verbaliseras. Trots de tydliga associationerna till bibeltext 
och lovsång, till exempel alluluia och Fader vår, så uppfattade en del 
handledare ändå inte gruppen som religiös.  
 
En möjlighet att förstå detta skulle vara att religion för många människor har 
att göra med typisk verksamhet i kyrka och församling. Det är då sådana 
verksamhetsformer som kommer att bestämma vad som är religion eller inte. 
Typiska sammanhang är högmässan i kyrkan, jordfästningen i 
begravningskapellet och kyrkokören i församlingshemmet. Då frågan om 
religion ställs i ett vardagssammanhang på arbetsplatsen blir svaret därför 
spontant ett nej: Aaa-gruppen är inte religiös. Men frågan kan besvaras 
jakande som ett omedvetet igenkännande av aspekter i religion och religiöst 
handlande. Ja-svaret kan också vara resultat av en medveten reflektion över 
vad vi menar med religion. Då uppfattas Aaa-gruppen såsom religiös genom 
ett igenkännande av religiösa aspekter.294 
 
Eventuellt kan svårigheterna att uppfatta Aaa-gruppens religiösa dimensioner 
ha att göra med en dualistisk människosyn. Beröringen i Aaa-gruppen är då 
ett främmande element för religion eftersom den så fysiskt konkret anknyter 
till beröring av kroppsjaget. En strikt dualistisk människosyn knyter då hellre 
religion till själen och medvetandet som något mera andligt relevant. 
Möjligen kan svårigheterna att kategorisera Aaa-gruppen vara knutna till 
inlärda språkliga vanor. I vårt samhälle talar vi vanligtvis om ”främmande 
religioner”. Däremot talar vi om vår kyrka eller vår församling. Det vill säga 
att begreppet religion skulle höra samman med något mera avlägset och 
okänt medan kyrka och församling anknyter till något invant och bekant. För 
personer med grava funktionshinder spelar det knappast någon roll huruvida 
Aaa-gruppen definieras såsom religion eller inte. Men grundtillit och visshet 
är något som framträder tydligt vid beröring. Utan grundtillit och ett 
ömsesidigt förtroende och en visshet i handlandet så är ett samarbete enligt 
min mening inte möjligt mellan handledaren och den gravt funktionshindrade 
deltagaren. Frågan är om det räcker med en sådan erfarenhet av grundtillit 
och visshet. I ett livsformsfilosofiskt perspektiv är detta vanliga sätt att fråga 

                                                           
294  Se avsnitt 3.3 ”Material från Aaa-gruppen”. 
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efter orsaker en del av problemet, som samtidigt leder fram till en möjlig 
lösning. 
 
Jag har redogjort för Aaa-gruppen i avsnitt 3.2 och 3.3 och beskrivit hur 
arbetet i Aaa-gruppen har inlärts och blivit etablerat som ritual och system. 
Handlandet och bemötandet i ritualen präglas av grundtillit och visshet om 
hur det hela går till. Man handlar utifrån den kända praxis som uppstått. Det 
förekommer ingen diskussion om vad som pågår. Liknande processer har 
man varit med om då nya verksamheter har introducerats inom omsorgen. På 
det sättet har själva Aaa-gruppen kommit till. Tidigare praxis har utmynnat i 
uppkomsten av en ny praxis. Poängen är att frågor om religion och 
fysioterapi i gruppen inte med nödvändighet uppkommer i själva gruppen. 
Det är när Aaa-gruppen ingår i ett forskningsprojekt och vi kopplar in ett 
filosofiskt eller teologiskt kunskaps- och forskarintresse som den typen av 
frågor uppstår. Det perspektivet kan kännas främmande för att det inte har 
varit nödvändigt att fråga sig sådant tidigare. Istället har intresset varit 
fokuserat på att ordna med verksamhet som är anpassad till personer med 
gravt funktionshinder. En strategi för kvalitetsarbetet har varit att möjliggöra 
och erbjuda en ny meningsfull verksamhet och det har resulterat i en ny 
verksamhetsform. Men också den biten av Aaa-gruppen kändes som en 
naturlig del av ritualen. 
 
Grundtillit och visshet i Aaa-gruppen finns med i de givna handlingarna. 
Börjande från att man samlas och tar fram madrasser och dynor samt lägger 
sig ner, vidare till de gemensamma vokalövningarna, beröringen genom 
strykningar och Keep in Touch och gemensam tystnad och vila, fram till 
redovisningen och avslutningen varefter man skiljs och återvänder till arbete 
och hem. Grundtillit och visshet berör Aaa-gruppen sålunda att dess innehåll 
vilar i en omsorgs- och församlingspraxis. Omsorgsarbetet med dess boende 
och dagliga verksamhet samt den evangelisk-lutherska kyrkans verksamhet 
inom omsorgen har etablerat verksamhet som kan uppfattas vara det 
omgivande system som Aaa-gruppens visshet vilar i. Därmed är mycket 
kring Aaa-gruppen etablerat och givet. Med säker visshet kan man säga att 
Aaa-gruppen möts de tisdagar man kommit överens om kl. 13.30. Den 
vissheten sätts inte ur spel för att det någon gång sker misstag. Informationen 
om gruppen går fel och liknande. Ett omdöme som gäller tiden för Aaa-
gruppen kan man vara överens om, men på vilket sätt är det annorlunda då 
det gäller frågan om Aaa-gruppen är en religiös grupp? Utifrån de givna 
svaren tänker jag mig att uppfattningen om vad som är religion ingår i olika 
slags livsformer, där det blir svårt att vara överens eller oense om det hela. I 
varje fall tänker jag mig att det är lättare att var överens om spontana 
reaktioner typ grundtillit och visshet.  
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Gundtillit och visshet i dialogfilosofi och livsformsfilosofi 
 
I relation till de tidigare avsnitten i kapitel 4 anknyter grundtillit och visshet 
som spontana reaktioner till kroppsjaget som helhet. De kan med 
dialogfilosofisk begreppslighet liknas vid Jag-Du hållningen. Inom 
neurofilosofin kan grundtillit och visshet förknippas med kärnjaget. 
Kärnjaget är då den omedelbara handlingsplan där vi utan att reflektera över 
det tillitsfullt handlar och utför uppgifter med en självklar visshet om att det 
är så här allt fungerar. Då det gäller kroppsjagets relation till verklighet 
tillvaratar begreppen grundtillit och visshet därmed aspekter som är centrala 
för en monistisk människosyn. I fråga om religion visar begreppen grundtillit 
och visshet på att det finns mänsklig erfarenhet som inte kan motiveras 
rationellt. Den är att likna vid förhållningssätt och vanor som växer fram i 
olika livsformer och som är integrerade delar av personen. En förändring 
innebär att förändras som person.  
 
I jämförelse med dialogfilosofin kan vi formulera en aspekt av den 
omotiverade grundtilliten. Beröring som utövas med grundtillit och visshet 
behöver inte ha en avsikt av att nå avslappning eller ett syfte till kontakt med 
Gud. Grundtillit och visshet har såsom omedelbara spontana reaktioner 
därmed förbindelse med dialogfilosofins grundord Jag-Du och subjekt-
subjekt möte. Grundtillit och visshet öppnar således för ett möte i en nära 
relation som enligt dialogfilosofi präglas av ett Jag-Du förhållningssätt. Men 
beröring är i ett sådant möte tyst och kräver uppmärksam närvaro. I ett 
dialogfilosofiskt perspektiv kan mötet ändra karaktär och bli ett Jag-Det 
förhållningssätt. Det sker åtminstone i samband med ifyllandet av protokoll 
och formulär i slutet av Aaa-gruppen då man ger omdömen och vill ge skäl 
för hur man uppfattat mötet. I den dialogfilosofiska Jag-Det hållningen är 
spontana reaktioner såsom grundtillit och visshet även högst nödvändiga ur 
ett livsformsfilosofiskt perspektiv. Dialogfilosofins dualism i två 
förhållningssätt och livsformsfilosofins betoning av att det inte är möjligt att 
spjälka upplevelse och dess tolkning i en beskrivning är inte möjlig att direkt 
jämföra med varandra.  
 
Begreppen grundtillit och visshet är i ett livsformsfilosofiskt perspektiv inte 
möjliga att såsom inom dialogfilosofin hänföra till två förhållningssätt.  
Möjligen kan vi tänka att grundtillit och visshet i olika sammanhang kan 
beskrivas som viktiga aspekter av den upplevelse som redogörs för i 
materialet från Aaa-gruppen.295 Mot den bakgrunden kan vi hävda att 
grundtillit och visshet ur ett neurofilosofiskt perspektiv är oundgängliga för 
kärnjagets handlande i en upplevelse som sammanfattningsvis har beskrivits 
som möte som präglas av närvaro, avslappning, frid, tystnad, lugn, helighet 
                                                           
295  Se avsnitt 3.3 ”Material från Aaa-gruppen”. 
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och godhet. En sådan sammanfattande beskrivning var möjlig trots att det till 
en början var svårt för ett av paren med den nära relationen. Det kunde 
formleras så att mötet dem emellan präglades av bristande grundtillit och 
osäkerhet. Det fanns inte en säkerhet i handlandet. Det kändes som ett 
misslyckande och väckte frågor hos handledaren: Varför kan jag inte trösta 
och hjälpa? 296 Grundtillit och visshet förmår därmed som begrepp visa på 
drag i Aaa-gruppen som är väsentliga förutsättningar för hur vi som 
kroppsjag i olika livsformer etablerar verkligheter. Däremot kan inte begrepp 
som grundtillit och visshet ge en grund för teoretiska förklaringar till religion 
i Aaa-gruppen. De olika bedömningarna kring religion i Aaa-gruppen pekar 
vidare mot den betydelse som inlärningen i livsformer har. I sista hand är det 
där vi tillägnar oss de språk vi använder för att på ett meningsfullt sätt förstå 
och begripa livet. Men därmed är jag redan inne på nästa kapitels tema. 
Återstår att sammanfatta detta kapitel om kroppens roll i verkligheten i 4.4 
”Sammanfattning”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
296  Phillips 1999, 79-81 och 187 Ifall man vill motivera tilliten rationellt så ligger  

vägen öppen för skepticismen. Denna yttrar sig att i tilliten utmanas av osäkerhet. 
Är det förnuftigt och rationellt att vara tillitsfull? Är inte en skeptisk hållning för 
kroppsjaget att föredra? Det är bättre att vara på sin vakt och kritiskt tvivlande till 
omgivningen. För hur skall jag kunna lita på min ofullständiga kropp och mina 
sinnen? Grundtilliten kan enligt ett sådant skeptiskt synsätt innebära en blåögdhet 
som i grunden är farlig. Skall jag blint lita på människorna i min omgivning. 
Phillips har bemött en sådan skeptisk argumentering med att det faktiskt finns 
mycket vi kan lita på. Vad är alternativet till tillit? Så mycket i livsformerna är 
beroende av en grundtillit. Grundtillit finns i det dagliga mötet mellan kroppsjag då 
vi byter tjänster och varor. Det behöver vi inte medvetet uppmärksamma men i 
praktiken litar vi på att mycket skall fungera och då det inte gör det litar vi på att det 
går att reparera. Vi finner stöd i detta i den dagliga erfarenheten av hur saker och 
ting ordnar upp sig. 
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4.4 Sammanfattning 
 
I det fjärde kapitlet har jag varit inriktad på kroppsjag och verklighet. Med 
hjälp av tre filosofiska perspektiv har jag reflekterat över och kommenterat 
Aaa-gruppens insamlade materialet från kapitel 3. De tre perspektiven 
representerar var sitt sätt att överbrygga en kartesisk dikotomi mellan kropp 
och själ. För att motivera en monistisk människosyn har jag därför använt 
begreppet kroppsjag för att understryka enhet, helhet och samverkan mellan 
kropp och medvetande. En monistisk syn på människan inverkar på hur man 
tänker sig att det är möjlighet för människan att relatera till och uppfatta 
verklighet. Poängen med kroppsjaget understryker att det vi benämner 
verklighet uppstår i kroppsjagets samverkan med omgivningen. Vi har 
tillgång till verkligheten endast genom att undersöka den här mänskliga 
samverkan. Det som är utanför våra mänskliga möjligheter är okänt. Men 
gränsen är intressant för att den bjuder på motstånd då vi anstränger oss att 
fördjupa och utvidga vår uppfattning och verklighet.  
 
Med hjälp av några bilder vill jag förtydliga och sammanfatta kapitel 4. 
”Kroppens roll i verkligheten” med de tre filosofiska perspektiv som jag 
kallar dialogfilosofi, neurofilosofi och livsformsfilosofi. Bilderna tänker jag 
att skall bidra till dels en förståelse av ett monistiskt kroppsjag och dels en 
förståelse hur vi kan förstå religion i den kontexten. I avsnitt 4.1  har jag visat 
hur dialogfilosofins uppfattning om människans tvåfaldiga hållning genom 
grundorden Jag-Du och Jag-Det innebär ett försök att överbrygga Descartes 
utgångspunkt i ”Cogito ergo sum”. Konkret syns de två grundordens hållning 
i Aaa-gruppens möte mellan deltagare och handledare. Aaa-gruppens ritual 
innebär att deltagare och handledare möts i samverkan och handling i form av 
beröring, strykningar och Keep in Touch metod. Ritualen struktureras av och 
beledsagas av kontemplativ sång. Aaa-gruppens arbete kan i ett 
dialogfilosofiskt perspektiv beskrivas som en möjlighet och uppfordran till 
ett Jag-Du förhållningssätt. Den konkreta handlingen med beröring och sång 
uppfodrar en uppmärksam närvaro. Det dialogfilosofiska perspektivet stöder 
därmed indirekt ett sådant religionsfilosofiskt arbete som vill fånga in 
verkligheten genom att undersöka och förstå religion kontextuellt i ett 
mänskligt sammanhang. Dialogfilosofins perspektiv har en religionsfilosofisk 
poäng. Religiös verklighet är inte oberoende av och utanför kroppsjaget. Den 
är lika grundläggande för människan som den verklighet som etableras i ett 
mötet mellan deltagare och handledare i Aaa-gruppen.  
 
Men materialet ger också prov på de svårigheter som dialogfilosofin pekar 
mot. Det är svårt att i ett samhälle som är präglat av modernitetens tänkesätt 
att ta till sig en Jag-Du verklighet som inte kan beskrivas som en subjekt-
objekt erfarenhet. Det omedelbara mötet, upplevelsen av ett pågående och 
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närvarande subjekt är knutet till beröringen och den nonverbala tystnaden. 
Religion yttrar sig inte i en verbal beskrivning utan i det konkreta möte i Aaa-
gruppen som samtidigt kan förstås som ett möte med en paradoxal Gud. Med 
en bild (bild 3) vill jag sammanfatta och reflektera över dialogfilosofin och 
dess perspektiv då det gäller att förstå Aaa-gruppen. 
 
Bild 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aaa-gruppens ritual och mötet mellan deltagare och 
handledare innehåller enligt dialogfilosofin två olika 
hållningar. Dessa finns i Aaa-gruppens relationer som 
tidigare har beskrivits i avsnitt 3.4. En nära relation 
förutsätter enligt min förståelse ett Jag-Du förhållningssätt,  
men den pendlar över i Jag-Det förhållningssättet när vi vill 
kategorisera och beskriva relationen. Då blir den andra 
parten i mötet objekt, han eller hon. Det gör personen till ett 
han eller hon medelbar genom en beskrivning, möjlig att 
reflektera över samt indragen i mänsklig kategorisering och 
maktutövning. De två förhållningssätten är radikalt olika och 
skilda av en gräns. 
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Kroppsjaget existerar inte separat för sig. Det kan anta två 
olika riktningar eller hållningar. Pilarna < > pekar antingen 
mot en Jag-Du hållning eller så mot en Jag-Det hållning. De 
två hållningarna är radikalt olika vilket uttrycks med hjälp av 
att den ena är ett möte mellan två subjekt (Jag-Du) den andra 
är ett möte mellan subjekt och objekt. (Jag-Det) Detet i detta 
ordpar kan utbytas mot honom eller henne. En rund ram 
antyder en nyskapande öppenhet i språkbildning. I 
dialogfilosofins Jag-Du hållningen bryter språkbildningen 
tystnaden men är då ett omedelbart närvarande spontant 
språk. Den fyrkantiga Jag-Det rutan indikerar våra försök att 
kategorisera, definiera, rationalisera och teoretisera. 
Verklighet i Aaa-gruppen framträder i Jag-Det hållningen 
som ett resultat av en subjekt-objekt erfarenhet. Den 
representeras konkret av försöken att beskriva Aaa-gruppen 
via observationsprotokoll frågeformulär och intervjuer. Dessa 
är etablerade former för försök att empiriskt beskriva en 
objektiv verklighet.  
 
Den fyrkantiga ramen antyder en gräns för vad som kan 
förstås inom ett dialogfilosofiskt sammanhang. 
Fyrkantigheten antyder en strävan efter verbala kategorier 
och metaforer som möjliggör en förståelse. I en sådan 
gränsdragning ingår alltid en reduktion av verklighet. Men 
samtidigt är det enligt dialogfilosofin endast så som 
verklighet öppnar sig för kroppsjaget i samband med de två 
förhållningssätten Jag-Du och Jag-Det. 

 
I avsnitt 4.2 har jag i ett neurofilosofiskt perspektiv med hjälp av  Damasios 
neurofilosofiska hypotes om den kroppsliga grunden för tre olika nivår av jag 
(protojag, kärnjag och självbiografiskt jag) försökt öka förståelsen för ett 
sammansatt kroppsjag. Viktigt att observera är att de olika jag som 
neurofilosofin hypotetiskt talar om är att uppfatta som olika sidor av 
kroppsjagets helhet inte som separata delar. Endast genom helhetsinsikten 
kommer neurofilosofin att överbrygga dikotomin kropp-medvetande. Det går 
att neurologiskt särskilja olika neurofysiologiska mönster beroende på 
aktivitet och inriktning hos kroppsjaget. Men det är samtidigt viktigt att inse 
att den neurofilosofiska hypotesen om de olika sidorna i kroppsjaget bygger 
på att de samverkar och är beroende av varandra. De hör till helheten 
kroppsjaget. 
 
Aaa-gruppens nära relation har jag med hjälp av ett neurofilosofiskt 
perspektiv beskrivit som ett möte mellan framförallt kärnjag, såsom det 
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närvarande, handlande och omedelbara kroppsjaget. I Aaa-gruppens ritual 
finns inte utrymme och i praktiken på grund av grava funktionshinder inte en 
möjlighet för språklig reflektion och samtal. Däremot understryker ritualen 
omedelbar närvaro och handling. Den starka betoningen på kärnjaget gör att 
skadorna hos gravt funktionshindrade personer som berör det självbiografiska 
jaget och språket samt dess tids och rumsdimensioner, inte får så stor 
betydelse för genomförandet av ritualen.  Trots att de självbiografiska jagets 
funktioner hos gravt funktionshindrade personer är kraftigt störda så är det 
ändå viktigt att förstå att de inte saknas helt.  Men Aaa-gruppens ritual 
fokuserar på en växelverkan mellan deltagare och handledare som är bundet 
till kärnjagets omedelbara aktivitet. Därmed är fokus i Aaa-gruppen på det 
som fungerar omedelbart och inte på en vebalt reflekterande medelbar 
växelverkan mellan självbiografiska kroppsjag. Det självbiografiska jaget i 
Aaa-gruppen kommer därmed att bestå av minnen från det nonverbala 
handlandet och kroppsjagets konkreta erfarenhet av en upprepad Aaa-
gruppsritual. Kroppsjagets självbiografiska erfarenhet yttrar sig i ett 
omedelbart  kroppsspåk som möjliggör samverkan mellan deltagare och 
handledare. 
 

Genom bild 4 vill jag försöka åskådliggöra Damasios neurofilosofiska 
hypotes om olika nivåer för kroppssubjekt och medvetande. I bilden antyds 
samband och växelverkan mellan de olika jagen i kroppsjaget med hjälp av 
pilar (> <). Pilarna anger riktningen för kroppsjagets medvetande och 
vakenhet. Protojaget är vi omedvetna om, men det skapar förutsättningar för 
ett medvetet kärnjag. Kärnjaget levererar ständigt material till det 
självbiografiska jagets minnesfunktioner samtidigt som det tar emot och 
använder sig av tidigare erfarenheter och kunskap som finns lagrat i det 
självbiografiska jagets medvetande. Kärnjaget är till sin grund en jag-
upplevelse av oss själva i relation till omgivningen.297  Pilarna indikerar 
kärnjagets betydelse som centrum för det handlande kroppsjaget. Typiskt för 
det handlande kroppsjaget är närvaro och uppmärksamhet.  
Bild 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
297  Damasio 2002, 202 
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Aaa-gruppens olika kroppsjag blir i ett neurofilosofiskt 
perspektiv enskilda individer vars kroppsjag har liknande 
uppbyggnad. De enskilda individerna samverkar i ritualen 
framförallt på kärnjagets plan i genomförande av ”Keep in 
Touch” beröring. De olika jagen har olika roller i 
kroppsjagets reaktioner och samverkan med sin omgivning. I 
denna samverkan framträder verkligheten i genomförandet av 
Aaa-gruppens ritual. Gravt funktionshindrade personers 
självbiografiska jag är begränsat men syns i det fungerande 
samarbetet med handledaren som ett kroppsspråk. Det 
självbiografiska planet hos handledaren representeras också 
av redovisningen för Aaa-gruppen genom 
observationsprotokoll och frågeformulär. 

 
 

Protojaget är en förutsättning för kärnjaget och dess 
omedelbara handlande. I Aaa-gruppen är handlandet i form 
av beröring i fokus. Beröringen påverkar lugn och ro 
systemet och bidrar till att upprätthålla en balans i 
kroppsjaget. Den genombrutna linjen antyder att det inte är 
möjligt att entydigt och klart definiera och skilja delarna från 
varandra med hjälp av verbalt språk, men de samverkar vid 
närvaro och handling på ett omedelbart sätt. Kroppsjagets 
omedelbara jag-upplevelse i Aaa-gruppen stöds av ett 
fungerande protojag.   

 
Det självbiografiska jaget hos deltagarna är begränsat genom 
funktionshinder. Viktigt att observera är att det finns ett 
självbiografiskt jag som yttrar sig i Aaa-gruppen som ett 
igenkännande och som erfaret handlande i samverkan med 
handledaren. Den fyrkantiga ramen antyder att det blir 
möjligt att verbalisera erfarenheterna såsom till exempel 
handledarna gjort genom att fylla i observationsprotokoll och 
relatera till tidigare erfarenhet av deltagaren. Den stora 
fyrkantiga rutan antyder att det finns en gräns för 
neurofilosofisk strävan att beskriva verkligheten. 

 
En jämförelse av uppfattningarna om kroppsjaget och verklighet mellan 
dialogfilosofi och neurofilsofi är inte direkt möjlig. Neurofilosofin tar såsom 
jag uppfattar det en empiriska utgångspunkt i naturvetenskapens 
instrumentella syn på kunskap. Den  utgångspunkten tenderar att frånse de 
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aspekter som dialogfilosofin beskriver med grundordet Jag-Du.  Trots detta 
är likheterna mellan neurofilosofins beskrivning av kroppsjagets protojag och 
kärnjag som en kontinuerlig jag-upplevelse och dialogfilosofins Jag-Du 
förhållningssätt med omedelbar närvaro som  kännetecken  intressanta med 
tanke på en fortsatt reflektion. Religion som fenomen är konstitutivt i den 
meningen att vår identitet och vårt kroppsjag som helhet formas i 
växelverkan med omgivningen och då blir det oformulerade, kännande och 
handlande kroppsjaget grundläggande. Uttgående från detta kroppsjag är 
religion inte primärt en världstolkning eller förklaring utan knutet till vårt sätt 
att vara i och etablera mening i religiösa sammanhang. Religion blir knuten 
till förhållningssätt och handlingar som syns i bemötandet och i konkreta 
traditioner och ritual. 
  
I bild 5, nedan framträder likheter mellan neurofilosofins hypotes om olika 
nivåer för kroppssubjekt och medvetande och dialogfilosofins två grundord 
Jag-Du och Jag-Det. Pilarna indikerar kärnjagets betydelse som centrum för 
det handlande kroppsjaget. Typiskt för det handlande kroppsjaget är närvaro 
och uppmärksamhet. Med tanke på den dialogfilosofiska uppfattningen om 
två olika förhållningssätt hos kroppsjaget uttryckt genom ordparen Jag-Du 
och Jag-Det är det intressant att det neurologiskt går att urskilja olika sidor av 
kroppsjaget. En ytterligare likhet finns i det att möjligheten att berätta och 
verbalisera inom neurofilosofin hör hemma i det självbiografiska jaget, något 
som har en intressant likhet med Jag-Det förhållningssättet inom 
dialogfilosofin. Möjligheten att verbalisera förutsätter ett språk med språkliga 
begrepp och kategorier. Alltför långtgående slutsatser kring likheterna är inte 
möjliga eftersom de bägge filosofierna har så olika utgångspunkter för sina 
resonemang.  
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I avsnitt 4.3 ”Spontan reaktion” använde jag mig av begreppet spontana 
reaktioner (primitiva reaktioner) från Wittgensteins livsformsfilosofiska 
metod för att beskriva och kommentera kroppsjagets handlande i Aaa-
gruppen. Aaa-gruppen bygger på att vi kan igenkänna och reagera på 
spontana reaktioner hos varandra. Det var möjligt för handledarna i Aaa-
gruppen att fylla i observationsprotokollet för att beskriva deltagarnas 
upplevelse, Handledarna tyckte att det var inte särdeles svårt att beskriva 
deltagarnas verklighet. På det sättet visade de genom materielet från Aaa-
gruppen samtidigt ett konkret prov på hur språk och spontana reaktioner är 
uttryck för kroppsjag och verklighet; uttryck som är möjliga att igenkänna 
och redogöra för. Frågan om på vilket sätt vi kan förstå diskussionen om 
relationen mellan kroppsjagets spontana reaktion och religion utmynnade i att 
jag reflekterade över en spontan reaktion i Aaa-gruppen som jag benämnde 
förundran i mötet mellan handledare och deltagare i Aaa-gruppen. Närvaron 
och tystnaden i mötet utmynnar i förundran. Därefter fortsatte jag med att 
lyfta fram två centrala begrepp inom religionsfi losofin. Grundtillit och 
visshet presenterade jag såsom två centrala begrepp för att förstå religion i 
Aaa-gruppen. Frågan om religion kan förstås utifrån en omotiverad grundtillit 
och visshet. Med hjälp av begreppet visshet kunde endel självklara 
förutsättningar för Aaa-gruppen skildras. Via bilden nedan vill jag 
åskådliggöra Wittgensteins livsformsfilosofiska metod då det gäller lösandet 
av språkproblem som uppstår i förståelsen av kroppsjagets berättelser och 
verklighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den livsformsfilosofiska utgångspunkten bygger på att människan 
delar livsformer med andra. Olika spontana reaktioner kan inom 
livsformerna igenkännas och delas. Språkspel kan förstås i relation 
till spontana reaktioner. Konkret kan den metodiska begreppsligheten 
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hjälpa oss att förstå spontana reaktioner som förundran, tillit och 
visshet och deras samand med de språk som kan beskriva och 
konkret fördjupa förståelsen av religion i Aaa-gruppen.  

  
De metodiska begreppen livsform, språkspel och spontana reaktioner, 
är filosofiska hjälpmedel då det gäller att konkret lösa problem 
rörande språk och verklighet. Ramen är rund eftersom begreppen inte 
är byggstenar i en filosofisk teori. Begreppet spontana reaktioner är i 
detta avsnitt intressant för att det bryter med dualismen kropp och 
medvetande. Spontana reaktioner såsom förundran, tillit och visshet 
representerar spontana reaktioner som är holistiska och uttryck för ett 
monistiskt kroppsjag. 
 

I bild 7, sammanfattar jag de tre olika filosofiska perspektiv jag använt på 
kroppsjag och verklighet i Aaa-gruppen. Dialogfilosofi, neurofilosofi och 
livsformsfilosofi ger olika perspektiv till förståelsen av Aaa-gruppen och 
gravt funktionshindrades religion. Det blir samtidigt en samlad men 
komplicerad bild för hur förståelse alltid är bunden till sina förutsättningar 
och sammanhang. 
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Tre filosofiska perspektiv på kroppsjag och verklighet i 
Aaa-gruppen   

 
1. Dialogfilosofiskt perspektiv: Verkligheten framträder i två 
mänskliga förhållningssätt som benämns Jag-Du och Jag-
Det. Religion och religiös verklighet utrycks på olika sätt i 
samband med de två grundorden.  

 
 2. Neurofilosofiskt perspektiv: Kroppsjagets olika plan: 
protojaget, kärnjaget och det självbiografiska jaget ger en 
förklaring till hur känslan av ett handlande kärnjag och ett 
reflekterande självbiografiskt jag etablerar det vi återger med 
begreppet verklighet. Betydelsefullt för förståelsen av Aaa-
gruppen är en verklighet som upplevs vid genomförandet av 
ritualen. Kärnjaget förutsätter inte verbala uttryck som 
vanligtvis förknippas med det självbiografiska jagets plan. 
Kärnjagets plan understyrker att religion primärt är praxis, 
handlingar vilka uppfattas höra hemma i ett religiöst 
sammanhang. Det betyder som jag förstår det att helheten är 
närvarande i det handlande kärnjaget, uteslutande alla 
delhandlingar och analyser. Närvaron kan förstås som den 
kontinuerliga jag-upplevelsen av ett handlande kroppsjag.  

 
 3. Livsformsfilosofiskt perspektiv: Kroppsjagets spontana 
reaktioner och språkspel i olika sammanhang och livsformer 
är hjälpmedel för förståelsen av religiös verklighet i Aaa-
gruppen. Spontana reaktioner såsom förundran, tillit och 
visshet ger en förståelse av att det nära mötet mellan 
deltagare och handledare i ritualen kan vara verkligt. Religiös 
verklighet uttrycks, syns och kan förstås framförallt utifrån 
de spontana reaktionerna hos kroppsjaget. 

 
 I detta arbete har jag koncentrerat mig på tre enligt min 
mening relevanta perspektiv. Den fyrkantiga rutan ger vid 
handen att det finns andra möjliga filosofiska perspektiv på 
Aaa-gruppen. 

 
 
Bilden visar på skillnader i de olika filosofiska ansatserna. Neurofilosofiskt 
perspektiv innebär en koncentration på hur den autonoma individens 
kroppsjag fungerar. Neurofilosofi bygger på studier där kognitivt 
funktionshindrade personers neurofysiologi varit i centrum. Utgående från 
detta har Damasio i neurofilosofin presenterat en uppfattning om jaget såsom 
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treledat. Kritiken som Damasio riktar mot Descartes uppfattning om 
människan är att den inte beaktar hela kroppsjagets faktiska betydelse för 
tanke och förnuft, och i relation till omvärlden blir människan 
fortsättningsvis ett subjekt i relation till objekt. Omvärlden reduceras till 
objekt för den autonoma individen. Den blir till ett kontinuerligt flöde av 
representationer i hjärnan. Människan och omvärlden är inte dialogiskt 
indragna i varandra. Detta är en synpunkt som dialogfilosofin däremot tar 
vara på. 
 
Dialogfilosofins utgångspunkt i två förhållningssätt hos kroppsjaget strävar 
visserligen efter att korrigera utgångspunkten i den autonoma individen. Men 
hur skall man förstå de relationer som enligt Jag-Du förhållningssättet 
etableras till naturen, människorna och det andliga? Kroppsjaget såsom 
helhet består av ett dualistiskt spänningsfält mellan de två förhållningssätten 
och av olika relationer där verklighet formuleras.  
 
Inom livsformsfilosofin kan kroppens relation till verklighet föstås utifrån 
Wittgensteins språkspelsmetod. Kroppsjagets spontana reaktioner är 
kroppsspråk som inte låter sig lösgöras från uttryck i verbalt språk. 
Kroppsjagets olika livsformer utgör platser där filosofiska problem uppstår 
och kan lösas vanligtvis så att vi uppmärksammar språkspelen i sina 
sammanhang och upptäcker sambandet med våra handlingar och språkbruk. 
Religiöst språkbruk hör med andra ord ihop med den verksamhet och 
aktivitet som betecknas som religiös. Här finns en frestelse att föreställa sig 
att religiösa spontana reaktioner inom ramen för en teoretisk 
språkspelsmodell skulle ge en orsaksrelaterad förklaring till att religion 
uppkommer. Men det är en möjlighet som avvisas inom livsformsfilosofin. 
Det är inte möjligt att utifrån en metodisk ansats i kroppsjagets spontana 
reaktioner, konstruera en teori eller modell som skulle förklara kroppsjagets 
religiösa livsformer. 
 
Jag tror inte att Aaa-gruppen upplevdes meningsfull inte på grund av någon 
teoretisk motivering. Det var ett sätt att mötas i ett omsorgssammanhang som 
kändes angeläget och meningsfullt. Jag inser nu att frågan om hur man kan 
förstå sådan religion i det sammanhanget är ett problem som i lika hög grad 
hänger samman med svårigheterna att uppfatta vad religion är som med 
förstå själva aktiviteten i Aaa-gruppen.  
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5. Mening i religiösa sammanhang 
 
Mitt perspektiv var i föregående kapitel 4 ”Kroppsjagets roll i verkligheten” 
riktat mot individen, på kroppsjaget. Tanken var att förstå religion ur 
individens och kroppsjagets perspektiv.  Verkligheten och mötet med gravt 
funktionshindrade personer i Aaa-gruppen beskrev jag utgående från 
individen som ett monistiskt kroppsjag. Via tre filosofiska perspektiv som jag 
kallade för dialogfilosofi, neurofilosofi och livsformsfilosofi beskrev jag hur 
vi kan uppfatta att kroppsjag kan möta andra kroppsjag i en nära relation. De 
tre filosofiska perspektiven kunde på olika sätt bidra till en mångsidig 
förståelse för hur det är möjligt att tänka sig att religion etableras i en nära 
relationen mellan deltagare och handledare. Ett monistiskt kroppsjag är aldrig 
ensamt och möter andra kroppsjag såsom i Aaa-gruppen.  I samband med 
livsformsfilosofisk metod använde jag begreppet livsform för att beteckna de 
sammanhang och system som yttrar sig i omdömen kring verklighet i Aaa-
gruppen. Begreppet livsform är viktigt i detta kapitel för att det kan bidra till 
vår förståelse av hur religion kan yttra sig i mångfalden av mänskliga möten. 
Det sker i form av olika slags verksamhet inom religiösa samfund och 
organisationer, men är även en del av mänskliga möten i samhällen där 
religion växelverkar med och bygger på social gemenskap. Begreppet 
livsform yttrar sig i familje- och släktstrukturer, i arbetsgemenskaper samt 
olika intressegemenskaper som är viktiga beståndsdelar i den helhet av 
gemenskaper som också upprätthålls i religiösa sammanhang. Det har 
betydelse för hur förståelsen av religion och framförallt religionens 
nonverbala aspekter ytterligare kan fördjupas. Religion är synlig framförallt i 
de sociala och religiösa riterna i samband med livets olika skeden, från 
födelse till död. Detsamma gäller de stora religiösa festhelgerna såsom jul 
och påsk. Religion har då en meningsfull funktion av att samla människor 
kring centrala religiösa teman. Detsamma gäller även kriser och katastrofer 
då religiösa livsformer bereder rum för att bära och bearbeta förlust och 
sorg.298 
 
I kapitel 5 inriktar jag mig på att presentera hur vi kan förstå att mening och i 
synnerhet religiös mening etableras i ett konkret omsorgsarbete såsom Aaa-
gruppen. Tanken på en autonom individ inom västerländsk filosofi riskerar 
frånse det faktum att mening etablerar sig socialt och att symboler och 
ritualer har sin betydelse i mänskliga sammanhang. Samtidigt kan tidigare 
begrepp och tankar, från dialogfilosofi, neurofilosofi och livsformsfilosofi ge 
anledning till reflektion över det meningsfulla i Aaa-gruppen som en form av 
religion.299 Framförallt vill jag uppmärksamma frågeställningar som har att 

                                                           
298  Holm 1997, 9-13, 63-72. 
299  Se avsnitt 4.4 ”Sammanfattning”.  
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göra med Aaa-gruppen och hur mening etableras utifrån de tre olika 
sammanhang (omsorgssammanhang, religiöst sammanhang och 
forskarsammanhang) som jag i kapitel 2 hävdade att är relevanta för en 
förståelse av religion i Aaa-gruppen. Religiös mening är i enlighet med 
livsformsfilosofiskt tänkesätt bunden till konkreta sammanhang, de 
mänskliga livsformer där värderingar och synsätt tar sig konkreta religiösa 
uttryck dels i etablerade ritual som gudstjänster och förrättningar men dels 
också i spontana reaktioner och handlingar. I kapitel 5 kommer 
frågeställningar kring Aaa-gruppen såsom ritual att leda till reflektioner över 
den sociala kontexten och på vilket sätt mening etableras i religiösa 
sammanhang där individer samverkar. Problemen med att förstå religion och 
personer med grava funktionshinder har att göra med en för västerländskt 
tänkande typisk dualism kropp-medvetande (själ). En dualistisk människosyn 
är också förknippad med metafysiska teorier om religion och verklighet. I det 
här arbetet utgår jag ifrån en monistisk insikt om människan som ett 
kroppsjag i växelverkan med omgivningen. Ett monistiskt kroppsjag får 
följder för hur vi kan uppfatta mening i religion. Utgående från ett monistiskt 
kroppsjag är religion och religiösa uttryck konstituerande för mänskligt liv. 
Beroende på omständigheterna är det därför såväl meningsfullt som relevant 
att tala och handla religiöst. I enhetliga religiösa livsformer innebär detta att 
religiöst språk i vid mening både såsom kroppsspråk och verbalt språk har 
etablerat meningsfulla religiösa begrepp och symboler. Vanligtvis är religiöst 
språk i sådana livsformer på goda grunder både episkt och metaforiskt. De 
religiösa livsformerna i ett sekulärt samhälle ger dock inte en självklar grund 
för våra uppfattningar om vad som är religion och vad som vi uppfattar att 
står utanför. En betydande svårighet i vår tid är det senmoderna samhälle som 
präglas av förändring i livsformerna och pluralism. Åsikterna om religion, 
religiöst språk och dess ritualer är skiftande och många. Men det utesluter 
inte att det skulle vara meningsfullt att använda religiöst språk. Min avsikt är 
att beakta denna pluralism samtidigt som jag visar på hur religiös mening kan 
uppfattas i Aaa-gruppen. 
 
I avsnitt 5.1 ”Livsform och mening” lyfter jag fram den sociala 
gruppdimensionen där kroppsjag möter kroppsjag. De ovan nämnda 
sammanhangen bildar konkret den mångfacetterade bakgrund som den 
metodiska termen livsform omfattar inom livsformsfilosofin. Hur kan man då 
förstå religion i Aaa-gruppen? Jag vill som en utgångspunkt ta en 
livsformsfilosofisk metod som har som målsättning att belysa filosofiska 
problem så att det blir möjligt att upphöra med filosoferandet. Ett sådant 
konkret religionsfilosofiskt problem är på vilket sätt religion och religiositet 
kan förstås i Aaa-gruppen. Livsformsfilosofisk språkspelsmetod innebär att 
vi uppmärksammar och ger terapi för språkanvändningen.  Språkspelsmetod 
innebär att vi förmår redogöra för sådana relevanta omständigheter i det 
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faktiska språket att frågorna upphör och vi kan gå vidare till nästa problem. 
Problemet kan med hjälp av de begrepp som Wittgenstein i livsformsfilosofin 
använder heuristiskt konkret formuleras på följande sätt: Hur kan vi förstå att 
handledare fäller olika slags omdömen kring religiositeten i Aaa-gruppen? 
Filosofiska problem kan enligt livsformsfilosofin upplösas ifall man 
uppmärksamt studerar språkspelet utgående från livsformer där språket blir 
inlärt och använt. Poängen skulle då det gäller problemet med religiös 
mening således vara att förstå betydelsen av religiösa livsformer och förstå 
hur en sådan mening kan etableras i en ny verksamhetsform som Aaa-
gruppen. Detta scenario kompliceras av att attityderna till och förståelsen av 
religiösa livsformer är varierande i ett sekulärt samhälle. Då det gäller 
mening i existentiell religiös bemärkelse så är min poäng att mening etablerar 
sig i konkreta sociala livsformer och således inte är något som endast en 
enskild individ kan avgöra. Till exempel var det meningsfullt att förverkliga 
arbetet i Aaa-gruppen tillsammans med andra. Det hade inte varit detsamma 
med endast ett par, utan någon grupp.  
 
Den autonoma rationella individen har ett stort utrymme i västerländsk 
filosofi. Jag föreställer mig att det här är en viktig bakgrund till de 
reflektioner kring privatspråk som Wittgenstein presenterar och tar avstånd 
från. Avsikten är att visa hur språk och mening är socialt etablerade och hör 
till konkreta situationer i mänskliga livsformer. Vi behöver därför 
uppmärksamma dem för att lösa de problem som uppstår i och med att 
språket och dess konstruktioner lockar till felaktiga analogier. En sådan 
felaktig analogi är att vi sluter oss till att andra har ett inre liv utgående från 
oss själva. Det livsformsfilosofiska begreppet spontana reaktioner vill visa att 
en sådan analogi inte är nödvändig. Mening etableras nämligen genom 
spontana reaktioner som omedelbart kan igenkännas och förstås av andra 
kroppsjag. De utgör ett meningsfullt kroppsspråk som med nödvändighet inte 
ens behöver bli verbaliserat.300 Eftersom problematiken i denna avhandling 
har att göra med förståelse av det konkret insamlade materialet från Aaa-
gruppen så finns det också skäl att reflektera över det verbala materialet och 
de olika bedömningarna om religion i Aaa-gruppen. 
 
Jag fortsätter därefter med frågeställningar knutna till den sociala 
gruppdimensionen av de nära relationerna i Aaa-gruppen med hjälp av 
termen ”tyst kunskap” som filosofen Bengt Molander använder för att fånga 
in mening i tysta fenomen. Begreppet använder jag för att redogöra för hur 
religiös mening kan förstås utgående från handlingarna och bemötandet i 
Aaa-gruppens ritual. I avsnitt 5.2 ”Tyst kunskap och kroppsspråk” ser jag 
således på Aaa-gruppen ur den tysta kunskapens synvinkel. Avsikten är att 
reflektera över mening som är och kan vara tyst i den bemärkelsen att den 
                                                           
300  Se närmare avsnitt 4.3 ”Kroppsjag och språk”. 
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uttrycks genom meningsfull handling eller är en meningsfull hållning eller 
attityd till verkligheten. Sådana handlingar eller en sådan hållning och attityd 
bygger på vardagserfarenhet av hur vi fungerar tillsammans. Därmed vill jag 
knyta reflektionen kring tyst kunskap till det nonverbala språk som i 
vardagligt tal kallas kroppsspråk.  
 
I avsnitt 5.3 ”Tradition och helig ritual” reflekterar jag över Aaa-gruppen 
utgående från närmast religionsvetenskapliga frågeställningar till religiösa 
livsformer. Religiösa ritual är inte exklusiva i det att de skulle innebära något 
totalt nytt. Tvärtom bygger de ofta vidare på vår mänskliga erfarenhet, våra 
vanor och på etablerade religiösa symboler. Aaa-gruppens ritual var möjlig 
utgående från två sammanhang, dels ett omsorgssammanhang och dels ett 
religiöst sammanhang.301 Men då Aaa-gruppen blev ett forskningsprojekt så 
blev den kopplad till ett forskarsammanhang. I den dagliga forskningen 
arbetar vi med gränser för vad som på ett meningsfullt sätt kan höra till ett 
forskarsammanhang. I det här avsnittet reflekterar jag över gränserna och vad 
som är avgörande för hur vi uppfattar mening. Redan nu vill jag påpeka att 
Aaa-gruppen kan förstås utgående från de tre olika sammanhangen. Det är 
möjligt att tänka sig att man på ett meningsfullt sätt kan se helheten ur flera 
perspektiv så att ett omsorgsperspektiv, ett religiöst perspektiv och ett 
forskarperspektiv går in i varandra, fördjupar och berikar varandra. 
Framförallt forskarperspektivet är väsentligt för frågan om mening. 
Forskningen har ansvar för hur mening i Aaa-gruppen kan beskrivas 
utgående från forskarideal om objektiv och kontrollerbar kunskap. Inom 
teologi och humaniora är forskarsammanhanget knutet till mänskliga gränser 
och mänskligt språk. Enligt min förståelse av forskarsammanhang kan inte 
religionsfilosofi ta ställning för eller rekommendera religion. Däremot kan 
den som all vetenskaplig forskning belysa, klargöra och ge insikter i på vilket 
sätt mening etableras i religion. Därmed uttrycker den också en uppfattning 
om på vilket sätt religion anknyter till våra uppfattningar om verklighet. 
 
I Aaa-gruppen har jag valt att presentera de tre meningssammanhang jag 
uppfattar som mest relevanta. Vi kan uppfatta att det finns en balans mellan 
de tre sammanhangen i Aaa-gruppen. Men det är också möjligt att uppleva att 
ett sammanhang är dominerande på de andras bekostnad. I ett sådant fall 
kommer Aaa-gruppens verksamhet att förstås med betoning på antingen 
omsorgssammanhang, religiöst sammanhang eller forskarsammanhang. Ett 
tredje alternativ skulle vara att uppfatta att de utesluter varandra. I så fall är 
det inte meningsfullt att försöka kombinera dem. Enligt vad jag förstår faller 
då själva grunden för en verksamhet lik Aaa-gruppen. Det blir problematiskt 
att motivera en sådan verksamhet. Reflektionen inom de tre avsnitten i 
kapitel 5 sammanfattar jag slutligen i 5.4 ”Sammanfattning”. 
                                                           
301  Se kapitel 3.4 ”Sammanfattning”. 
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5.1 Livsform och mening 
 
Kerr beskriver hur livsformsfilosofins lösning på den logiska atomismens 
krav på enkla element var att hänvisa till livsformer, till det faktiska livet. 
Den mening som etableras i fällande av omdömen är inte något unikt som 
den enskilda individen just nu fattar ett beslut om, utan del av en praxis som 
får sin bestämning av de olika system och sammanhang som omger praxisen.  
Den praxis som omdömen fälls i kan vara mer eller mindre självklar. Ibland 
är omdömen motstridiga och då uppstår de filosofiska problem som 
språkspelsmetodiskt går att lösa genom att uppmärksamma specifika 
sammanhang och livsformer. Villervallan av mänsklig aktivitet bildar den 
bakgrund mot vilken varje enskild handling ses. 
 

How could one describe the human way of behaving (the menschliche 
Handlungsweise)? Surely only by sketching the actions of variety of human 
beings as they interweave. What determines our judgment, our concepts and 
reactions, is not what one man is doing now, an individual action, but the 
whole hurly-burly (das ganze gewimmel) of human actions, the background 
against which we see any action.302 

 
Jag omfattar en livsformsfilosofisk uppfattning om verkligheten. Den 
påminner oss om den mångfaldiga mänskliga helhet som är bakgrunden för 
våra omdömen. I livsformsfilosofi rör vi oss från en atomistisk analytisk 
position till att upptäcka helheten, det vill säga livsformer, spontana 
reaktioner och språkspel. Det som är typiskt för livsformer är att vi som 
människor konstitueras av de regelbundna och avskilda reaktioner303 vi har 
till varandra. Det mänskliga livet grundas på handlingar människor emellan, 
ett ömsesidigt utbyte och samarbete. Gemenskapen finns inbyggd i mänskligt 
beteende. Mening som uttrycks i språk och handling är sammanvävd i en 
helhet.304 
 

What is given is the human world; neither meanings in the head, accessible 
by introspection, nor essences in the objects around us, yielding to analysis, 
but the order that human beings establish by their being together.305 

 
Den etablerade ordningen i livsformerna kan således inte bli undersökt och 
förklarad på ett mer djupgående sätt. Den är själva den grund, som möjliggör 
varje undersökning och förklaring. Det givna kan inte avtäckas med annat än 

                                                           
302  Kerr 1986, 64 Wittgenstein 1978, § 226 
303  Jämför här med avsnitt 4.3 Kroppsjag och språk, där reaktionerna kallas för spontana  

reaktioner. 
304  Kerr 1986, 65 Det är att uppmärksamma att relation hos livsformsfilosofin liksom  

hos dialogfilosofin är av central betydelse. 
305  Kerr 1986, 69  
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att det visar sig i hur det blir möjligt att förstå hur vi handlar och lider. Jag 
upptäcker mig själv, inte i något för-språkligt inre rum av självnärvaro utan i 
ett nätverk av många sociala och historiska relationer som jag är involverad i 
och som jag inte kan välja att stiga ur.306 
 
Privatspråksfantasin 
 
I reflektionen kring hur mening etablerar sig socialt vill jag använda ett 
resonemang om privatspråk hos livsformsfilosofin som är belysande för hur 
vi kan förstå frågan om mening. Frågan om mening byggs ofta på 
analogitänkandet mellan oss människor. Den yttrar sig  i teorin om att andra 
människor har ett medvetande. Teorin om att andra människor har 
medvetande, likadana tankar och känslor som jag och så vidare, får sin näring 
av tanken på det outsägliga i mina spontana reaktioner. De behöver bli 
tolkade och beskrivna för att vara begripliga. Livsformsfilosofins reflektioner 
kring privatspråk är med andra ord också ett försök att avvisa den fantasi som 
bygger på att vi har ett outsägligt omedvetet inre liv. Upplevelse och 
erfarenhet behöver i ett sådant typiskt teoretiskt resonemang bli tolkade 
verbalt för att bli förstådda. Livsformsfilosofiskt privatspråksresonemang 
talar för att det inte går att slå in en kil mellan upplevelse och språk. Mening 
etablerar sig redan i upplevelsen och språket är därför ingen förklaring av 
upplevelsen utan närmast ett verbalt uttryck för mening, som möjliggör 
samtal och preciseringar. Medvetenheten om detta yttrar sig också i att en 
avsikt är möjlig endast genom de vanor och språk som vi har blivit initierade 
i genom uppväxten i ett samhälle.307  

 
Kunde man också tänka sig ett språk vari någon för eget bruk kunde skriva 
upp eller uttala sina inre upplevelser – sina känslor, stämningar, etc. – Ja, 
kan vi inte göra det i vårt vanliga språk? – Nej det är inte så jag menar. 
Orden i detta språk skall referera sig till det som endast den talande kan veta 
något om, hans omedelbara privata förnimmelser. En annan kan alltså inte 
förstå detta språk.308 
 

Livsformsfilosofi avser med begreppet privatspråk ett språk som är privat på 
ett radikalt sätt.  Det refererar till sådant som endast personen ifråga känner 
till och till hans omedelbara privata upplevelser. Det är med andra ord inte en 
privat kod, som jag utvecklar ur vardagsspråket, för att beskriva upplevelser i 
en hemlig dagbok. Privatspråket är således ett språk jag har för upplevelser 
före och oberoende av att jag bemästrar ett allmänt språk.309 
 
                                                           
306  Kerr 1986, 69 
307  Wittgenstein 1978, § 202, 205 och 206 samt Kerr 1986, 84 
308  Wittgenstein 1978, § 243 
309  Kerr 1986, 84 
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I privatspråkets sammanhang beskrivs mina känslor och stämningar såsom 
objekt, som jag kan identifiera oberoende av min förmåga att beskriva dem 
för andra människor. De här tankarna om privatspråk understryker att detta 
tankesätt är besläktat med den allmänt förekommande beskrivningen av 
fysiska objekt.310 Livsformsfilosofin vill avslöja hur subjektivitet i 
upplevelser genom beskrivningen förvandlas till ett slags objekt. Objektet är 
då själva innehållet i en upplevelse. 
 

Where do we get the concept of the ‘content’ of an experience from? Well 
the content of an experience is the private object, the sense-datum, the 
‘object’ that I grasp immediately with the mental eye, ear, etc. The inner 
Picture. 311  

 
En livsformsfilosofisk terapi mot beskrivningen av subjektiva upplevelser 
utgår från poängen med inlärning. Vi blir påminda om att vi inte lärde oss 
identifiera upplevelser på samma sätt som vi identifierar fysiska objekt. En 
upplevelse av smärta uttrycks i första hand genom jämmer och klagan. 
Uttrycket ”jag har smärta” kommer in i samtalet som en ersättning för 
jämmer och klagan. Uttrycket blir användbart som en beskrivning av min 
smärta då jag försöker besvara läkarens frågor eller då jag skriver en 
kärleksroman och beskriver slutet på ett förhållande. 
 
Illusionen som livsformsfilosofin avslöjar att uttrycket ”jag känner smärta” 
innebär att jag står i en position där jag kan ange mina inre upplevelser, innan 
de kommer till uttryck utåt. Eftersom inlärning av och beskrivning av 
upplevelser i detta fall växer ur jämmer och klagan och liknande så finns det 
inte något rum för en beskrivning som går mellan upplevelsen och det uttryck 
som upplevelsen tar sig. Hur kan jag då fortsätta med att sätta in språk mellan 
smärtupplevelse och smärta?312 Enligt Kerr sker detta då man accepterar en 
metafysisk förutsättning att språket är det verktyg vi använder för att namnge 
objekt. Jag förutsätter att det är möjligt för mig att behandla mina känslor 
som objekt i en privat observation som sker innan jag gör dem uppenbara i 
omvärlden. En sådan önskan är en flykt från kroppen. På den här punkten 
framgår det tydligt att livsformsfilosofin överbrygger dualismen kropp och 
medvetande. Poängen med begreppet ”kroppsjag” är därför densamma.313 
Ett monistiskt kroppsjag vill avslöja den dualistiska människosyn som 
indikerar att mitt beteende, det vill saga, min kropp, mina gester, och mina 
ord är radikalt tvetydiga och osäkra sätt att låta andra veta vad jag känner. 

                                                           
310  Kerr 1986, 85 
311  Kerr 1986, 85 och Wittgenstein 1978, § 244 och § 246, Efter det att Wittgenstein har  

introducerat tanken på ett radikalt  privatspråk så undersöker han dess betingelser. 
Hur refererar ett sådant språk (§244) till privata upplevelser (§ 246)? 

312  Wittgenstein 1978, § 125 
313  Wittgenstein 1978, 256 
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Motsättningen är tydlig i uppfattningen att mina känslor finns öppna för mig 
som objekt för mitt medvetandes öga. Livsformsfilosofin visar hur detta hör 
samman, med ett metafysiskt skapat själv, och menar att det är ett sådant 
nonsens, som behöver bli avslöjat.314 Vanligtvis vet människor mycket väl då 
jag har smärtor eller är ilsken och så vidare. Men det finns alltid en möjlighet 
att dölja och låtsas sina känslor. I så fall måste man observera att en sådan 
förmåga är beroende av och bygger på de naturliga uttrycken för mina 
känslor.315 Även i det fall att jag är osäker på mina känslor och upplevelser så 
befäster de livsformsfilosofins poäng att kroppsjaget inte har en exklusiv 
tillgång till känslor och upplevelser och att de framträder med själva 
uttrycket. Detta understryks av att vi ibland söker hjälp hos en terapeut eller 
psykiater för att andra möjligen vet mer om mina känslor innan jag själv 
förstår dem.316 
 
Jag förenar mig med livsformsfilosofins kritik mot illusionen att kroppsjaget 
alltid först upplever innan det ger en beskrivning och tolkning av 
upplevelsen. På så sätt upprätthåller man bilden av ett icke engagerat subjekt 
som observerar sin privata medvetandeström och sedan sporadiskt 
rapporterar om detta till omvärlden.317 Livsformsfilosofins kritik av 
privatspråksfantasin riktar in sig på den mänskliga kroppens plats. Om 
kroppsjaget identifierar sina upplevelser med ord som har sin rot i naturliga 
sinnesupplevelser (skrika, gråta osv.) så är mitt språk inte privat. Det kan 
vara en komplicerad kod, väldigt svår att förstå, men den regelbundna 
kontakten mellan vokabulär och kroppsliga uttryck såsom spontana 
reaktioner gör det språket i princip förståeligt för individer som har samma 
fysiska förutsättning. Detta gäller som jag förstår det även gravt 
funktionshindrade personer som vi har mycket gemensamt med. Ett 
utropstecken i det här sammanhanget är personer som har funktionshinder 
som hör hemma i autismspektret. Förmågan att fungera socialt acceptabelt är 
då skadat bland annat på grund av svårigheter att läsa av det som inom 
livsformsfilosofin kallas för spontana reaktioner. Problemen med att 
omedelbart känna igen spontana reaktioner leder till svårigheter att fungera i 
sociala sammanhang något som med andra ord understryker poängen om 
sambandet mellan kroppsjagets reaktioner och språk.318 En vanlig invändning 
mot detta är att själva upplevelsen och förnimmelsen är privat. 

 

                                                           
314  Wittgenstein 1978, 119 
315  Kerr 1986, 86, 88 “A dog cannot deceive us (PI 250); a whole cultural-linguistic  

network has to be in place before pretending becomes a possibility”. 
316  Kerr 1986, 87 
317  Kerr 1986, 88 
318  Wing 1998,  38-39 Wing redogör för grava funktionshinder som berör förmågan att  

uppfatta andras uttryck vilket får stora konsekvenser för den sociala interaktionen.  
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Hur är det nu med det språk som beskriver mina inre upplevelser och som 
bara jag själv kan förstå? Hur betecknar jag mina förnimmelser med ord? – 
Som vi vanligen gör det? Är alltså mina förnimmelseord förknippade med 
mina naturliga förnimmelseyttringar? -  I så fall är mitt språk inte ’privat’. 
En annan kunde förstå det likaväl som jag - men antag att jag inte hade 
några naturliga uttryck för förnimmelser utan bara förnimmelsen själv! Och 
så associerar jag helt enkelt namn med förnimmelserna och använder dessa 
namn i en beskrivning.319 

 
Livsformsfilosofin betonar sambandet mellan språk och kroppens naturliga 
uttrycksförmåga och avvisar så möjligheten till ett privatspråk. Det går 
således inte att särskilja upplevelsen och förnimmelsen från beteendet och 
uttrycket. Samtidigt avvisar livsformsfilosofin den metafysiskt 
grundläggande akten att namnge mina upplevelser och beskriva dem såsom 
ett utryck för ett jag och metafysiskt själv som blivit avskilt från kroppen.320 
 

But it is only by cutting out the human behavior, which is the expression of 
sensation that we can generate the private language fantasy.321  
 

En liknande invändning mot livsformsfilosofins uppfattning om sambandet 
mellan upplevelse och språkligt uttryck är att vi intuitivt upplever inre 
processer i relation till yttre objekt. Nu verkar det som om livsformsfilosofin 
vill eliminera det inre livet totalt. Livsformsfilosofin har bemött sådana 
invändningar med att hänvisa till att sådana inre processer alltid tar sig 
konkreta kroppsliga uttryck. Det gäller till exempel situationer då det gäller 
att minnas.322 
 

”Men du kan ändå inte neka till att en inre process äger rum t.ex. vid 
erinringen.” – Varför uppstår intrycket av att vi skulle vilja förneka något? 
När man säger: ”Därvid äger ändå en inre process rum” – så vill man 
fortsätta: ”Du ser det ju.” Och det är denna inre process som man åsyftar 
med orden ” erinra sig”. – Intrycket att vi skulle vilja förneka något, härrör 
från att vi vänder oss mot bilden ’inre process’.  Vad vi nekar till är att 
bilden av en inre process ger oss den riktiga idén om användningen av ordet 
’minnas’. Ja vi säger att denna bild med dess förgreningar hindrar oss att se 
ordets användning sådan den verkligen är.323 

 
Det intressanta i livsformsfilosofins reflektioner kring privatspråksfantasin, är 
att de avslöjar myten kring det svårförståeliga i unika upplevelser och hävdar 

                                                           
319  Wittgenstein 1978, § 256 
320  Kerr 1986, 88 
321  Wittgenstein 1978, § 288 
322  Kerr 1986, 90 
323  Wittgenstein 1978, § 305 
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att de i princip är möjliga att förstå. Ett i grunden skeptiskt förhållningssätt 
avisas därmed.324  
 
Livsformsfilosofin vill genom avvisandet av modellen för ett inre liv, som 
verkar så slående, frigöra oss från det metafysiska begreppet ”själv”, som gör 
oss till främlingar för oss själva och varandra.325 Livsformsfilosofins 
argument bygger på spontana reaktioner. Till exempel att vi omedelbart 
reagerar genom att ta hand om den skadade mannen eller den sörjande 
kvinnan. Själva den sympatiska handlingen innebär att man ser både skada 
och sorg. Handlingen är därför meningsfull, utan att den ytterligare behöver 
motiveras genom en metafysiskt konstruerad teori om självet.326 
 

Do I believe in a soul in someone else, when I look into his eyes with 
astonishment and delight?327  

 
Livsformsfilosofins bidrag till detta arbete förstår jag som att kroppsjaget 
som helhet i sina relationer har språk som möjliggör att vi på ett meningsfullt 
sätt kan möta varandra.328 Jaget som kroppsjag blir enligt livsformsfilosofin 
ett verkligt jag, det jag som är i rörelse och således inte kan observera sig 
själv ”rusande iväg”. En sådan uppfattning vänder sig mot alla försök att 
skilja jaget (medvetande/själv) från kroppen. Det innebär en fördjupning av 
synen på det monistiska kroppsjag jag tidigare reflekterat över. 
 

We feel that in the cases in which ‘I’ is used as subject, we don’t use it 
because we recognize a particular person by his bodily characteristics: and 
this creates the illusion that we use this word to refer to something bodiless, 
which however, has its seat in our body. In fact this seems to be the real ego, 
the one of which it was said, ‘Cogito ergo sum’. (BB, p 69) 
When one thinks something, it is oneself thinking; so one is oneself in 
motion. One is rushing ahead and so cannot also observe oneself rushing 
ahead. (PI456) 

 
Religiöst språk, såsom utryck för mening, blir genom en sådan förståelse av 
kroppsjaget något som i första hand är omedelbart närvarande verbala uttryck 
i  handlingar (rörelse) som kan benämnas bön, helig ritual och lovsång.  
Utifrån en sådan livsformsfilosofisk förståelse är det inte möjligt att använda 
religiöst språk såsom abstrakta teoretiska uttryck för en religiös upplevelse, 
ett innehåll i en subjekt-objekt bemärkelse. Kroppsjaget blir istället 
förknippat med uppenbarandet av världen. I religionsfilosofiskt hänseende 

                                                           
324  Kerr 1986, 91 
325  Kerr 1986, 92 
326  Kerr 1986. 92 
327  Wittgenstein (RPP I, 268) 
328  Kerr 1986, 93-94 
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ser jag här en liknande poäng som i dialogfilosofins två grundord Jag-Du och 
Jag-Det. Det första grundordet utrycker en subjekt-subjekt relation där 
kroppsjaget är invävt i en omedelbar närvaro till i världen. Men en förändring 
i förhållningssättet och en distans inträder genom grundordet Jag-Det då 
omdömen kring en subjekt-subjekt relation inordnas och bearbetas till en 
subjekt-objekt erfarenhet. Detta är beroende av livsformer man växer upp i 
och tillägnar sig.  Den poäng dialogfilosofin och livsformsfilosofin omfattar 
och jag förenar mig med är således att kroppsjaget inte är gömt i huvudet 
utan det framträder i relation till den sedda världen. 329  

 
All experience is world and does not need the subject…. 
What kind of reason is there for the assumption of a willing subject? 

 Is not my world adequate for individuation?330 
 
Poängen med min värld är den att där redan ingår kroppsjagets relation. Det 
behövs inte ytterligare ett antagande om ett subjekt med vilja, ett själv. På 
detta sätt vill livsformsfilosofin avvisa den lockande tanken att antingen 
tingen (objekt) eller våra föreställningar (subjekt) är primära. Valet mellan 
realism och idealism är falskt eftersom det inte uppmärksammar det faktum 
att vardera positionen bara är olika sidor av verklighet i klyvningen mellan 
subjekt och objekt. Livsformsfilosofins poäng är att vardera är invävda i vårt 
sätt att uppfatta verklighet. 

 
That it doesn’t strike us at all when we look around us, move about in space, 
and feel our bodies. Etc, etc, shows how natural these things are to us. We 
do not notice that we see space perspectively or that our visual field is in 
some sense blurred towards the edges. It doesn’t strike us and never can 
strike us because it is the way we perceive. We never give it a thought and it 
is impossible we should, since there is nothing that contrasts with the items 
of our world.331 

 
I detta sammanhang finns det skäl att uppmärksamma gränser för mening. 
Det finns inte en allmän heltäckande mening oberoende av sammanhang och 
perspektiv. Mening är alltid knuten till konkreta sammanhang och konkreta 
mänskor. Mening blir bunden till mänskliga relationer och avstånd bara för 
att det är ett grundläggande villkor för alla livsformer. Vi uppmärksammar 
det sällan eftersom gränserna är inlärda och accepterade. När det gäller 
religion och mening är frågan om gränserna för människans tanke och språk 
tankeväckande.332 

                                                           
329  Kerr 1986, 98 
330  Kerr 1986, 96 
331  Kerr 1986, 132-133. 
332  Buber 1997, 9-17 Enligt dialogfilosofin är mänskan präglad av de två rörelserna att  
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 Aaa-gruppen och religiös mening 
 
Aaa-gruppen är som jag tidigare beskrivit i 2.4 präglat av framförallt tre 
sammanhang. De kan uppfattas vara uttryck för livsformer som är 
betydelsefulla för förståelsen av Aaa-gruppen. Livsformsfilosofin utgår från 
att de relationer och de tre sammanhang jag har beskrivit är av betydelse för 
hur mening kan förstås i Aaa-gruppen. Det sammanhang som fått minst 
uppmärksamhet hittills i relation till Aaa-gruppen är forskarsammanhanget 
som endast indirekt genom det metodiska greppet i avhandlingen funnits 
med. I samband med detta kapitel om mening i religiös kontext är det möjligt 
att reflektera över ett sådant konkret forskningsprojekt inom ämnet 
religionsfilosofi och visa på det problematiska i tanken på att det är möjligt 
att renodla subjekt- och objekttänkandet då det gäller religion och särskilt då i 
fråga om religiös upplevelse. Ett monistiskt kroppsjag får konsekvenser för 
hur vi förstår att det på ett meningsfullt sätt är möjligt att bedriva 
religionsfilosofisk forskning. 
 
I avsnitt 3.3 ”Material från Aaa-gruppen” har jag beskrivit hur handledarna 
gjorde olika slags bedömningar och gav svar på frågan om Aaa-gruppen är 
religiös.  I intervjuerna efter projektets genomförande framkom följande 
åsikter och omdömen på frågan om Aaa-gruppen var religiös. Frågorna 
framträder genom kursivering.333 
  

HANDLEDARE 1 
Religiös?  
Basicly, inte religiös situation utan till en vanlig terapeutisk situation 
har man satt religiösa tecken runt.  
Motivering? Din sak. Allt är religion eller inte. Delfinernas ljud i 
Atlanten är en lika religiös upplevelse.334 
 
HANDLEDARE 2 
Livsåskådning och religion 
Nu kom du in på mitt stora tvivel 
Religiös eller inte? 
Där är jag flackande lika flackande som jag själv är ena gången har 
jag tyckt så andra gången är det de vanliga som vi håller på.335 
 
HANDLEDARE 3 

                                                                                                                                          
”upprätta distans” och att ”träda i relation”. De två rörelserna är förutsättningar för 
en syntetisk åskådning men endast i relationen och dess fullständiga närvaro ges en 
hel och enhetlig värld. 

333  Se avsnitt  3.3 ”Material från Aaa-gruppen”. 
334  I 1 
335  I 2 
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 Uppfattade som religiös eller inte? Motivera? 
Jag upplevde det så att det var religion för mig lugnet avslappnande 
du hade möjlighet att tänka som jag tycker att är en viktig del 
stillheten att man får stanna upp ett tag.336  

 
HANDLEDARE 4  
Det religiösa hur har du uppfattat det? 
Funderat på det i och med att det är i mitt arbete? Vanligtvis tänker 
jag inte på mitt arbete på det sättet religiöst Vad man nu menar med 
religiöst. Det beror på vad man menar med religiöst. 
Religiöst?  
Inte i traditionell bemärkelse? I det här sekulariserade samhället är 
inte religionen det som är hela tiden utan de speciella ritualerna som 
man själv väljer att gå med i gudstjänst och dop ritualer.  
Om du jmf med dem Hur uppfattar du det då?  
Jo nu är den religiös nu är den det, men då är det på ett positivt sätt 
på ett lite annat sätt än man vanligtvis tänker på i vårt samhälle idag 
det får en att fundera på att vad det egentligen är, det religiösa och 
den upplevelsen.337 
 
HANDLEDARE 5 
Nog är den religiös! 
Varför?  
Det vet jag inte därför har jag satt krysset i mitten. 338 
 
HANDLEDARE 6 

 Hur har du upplevt är religiös eller ........? 
Jag har aldrig tänkt på det.339 

 
De korta svaren från intervjuerna visar på hur olika handledarna reagerade på 
frågan om religion i Aaa-gruppen. Den enda likheten som jag uppfattar i de 
olika svaren är en osäkerhet som finns kring själva frågan om religion och 
hur den skall förstås. Det här är en grundläggande svårighet för 
genomförandet av forskningsuppgiften.340  Handledarna besvarar frågan om 
religion spontant olika beroende på hur de uppfattar själva frågan om 
religion. I det fortsatta kommer jag att reflektera över handledarnas svar på 
frågan om religion i Aaa-gruppen. Svårigheten att uppfatta handledarnas svar 
är liknande som inom religionsfilosofi som vill besvara frågan om religion 

                                                           
336  I 3 
337  I 4 
338  I 5 
339  I 6 
340  Se avsnitt 2.1 ”Religion och filosofi” 
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ontologiskt utgående från verbala metafysiska trosföreställningar om Gud 
och verklighet. I Aaa-gruppen förekom inte verbala uttryck förutom i 
samband med den kontemplativa gregorianska sången. Men orden var på 
latin förutom i två av sångerna som var på svenska. Den ena var en antifon 
och en kort bibeltext (Människan skall inte leva av bröd allenast utan av 
Guds ord som utgår ur Guds mun) och den andra bönen Fader Vår. Det 
anmärkningsvärda är att den starka gemenskap som finns i den nära 
relationen mellan handledare och deltagare inte betyder att den nära 
relationen omedelbart skulle förknippas med religion, religiösa 
föreställningar och Gud. Vad man nu menar med Gud? Hur kan ett möte med 
Gud förstås då själva det språkliga begreppet Gud inte är möjligt att använda 
i Aaa-gruppens möte mellan deltagare och handledare? Tidigare i avsnitt 4.1 
har jag prövat på om begreppet Gud på ett meningsfullt nonverbalt sätt kan 
förstås utifrån dialogfilosofins insikt att varje nära relation, varje möte 
människor emellan, kan vara ett Jag-Du möte som på ett paradoxalt sätt är ett 
Gudsmöte, med det eviga Duet. Själva helheten, gemenskapen i mötet är i så 
fall ett uttryck för Gud.341 Handledare 3, 4 och 5 kan genom sina svar 
uppfattas bejaka en sådan paradoxal beskrivning av religion, medan de övriga 
då kan uppfattas ha en sådan bild av religion att det av blir osäkert eller i 
varje fall inte möjligt att bejaka frågan. 
 
Kan livsformsfilosofins språkspelsmetod fungera som en terapi för 
svårigheterna med att olika meningar och bedömningar uppstår kring den 
verksamhet man aktivt deltar i? Utifrån det perspektiv som begreppet 
livsform står för frågar jag: Är det faktiskt ett problem att människor gör 
olika bedömningar om religion kring en verksamhetsform som Aaa-gruppen? 
Frågan kan besvaras både med ett Ja och med ett Nej. Med ett Ja om det är så 
att religiös verksamhet strider mot vad man uppfattar som gångbart för 
personer med grava funktionshinder. Ifall man hör till ett annat trossamfund 
eller till civilregistret och motsätter sig religiös verksamhet överhuvudtaget 
så kan det vara viktigt att få ett svar på frågan. Om Aaa-gruppen är religiös 
eller inte? Men frågan kan också besvaras med ett Nej. Nej svaret kan då 
bygga på att Aaa-gruppen är en verksamhetsform som ingår i våra livsformer. 
Vi lever i en pluralism där det blir viktigt att för var och en att i konfrontation 
med pluralismen i livsformerna komma underfund med en egen hållning. Det 
är då meningsfullt att erbjuda en person som är gravt funktionshindrad att 
pröva på en sådan verksamhetsform. I ett sådant fall är det inte meningsfullt 
att uppfatta det som ett problem om vi kan avgöra huruvida Aaa-gruppen är 
religiös eller inte. Nej svaret kan också enkelt motiveras med att det är 
naturligt och självklart att församlingsmedlemmar deltar i religiös 
verksamhet. 
 
                                                           
341  Buber 1963, 126-128  
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Men förutsätter inte redan själva sättet att ställa frågan om religion en 
möjlighet att bedöma den frågan externt objektivt utifrån yttre kriterier? Så 
att det finns en yttre måttstock enligt vilken man kan avgöra vilka 
verksamhetsformer som är religiösa och vilka inte.342 Problemet med frågan 
om vad som på meningsfullt kan betraktas som religiöst i Aaa-gruppen visar 
således tillbaka på vårt sätt att formulera frågor och uppgifter inom 
religionsfilosofi!  
 
Den osäkerhet som flera av handledarna ger uttryck för i samband med 
intervjufrågan tänker jag att eventuellt är ett uttryck för att Aaa-gruppen som 
verksamhetsform är relativt ny. Den är inte allmänt etablerad i och accepterad 
av en religiös och kyrklig tradition. Eftersom den involverar kroppsjaget som 
helhet så kolliderar den med en dualistisk syn på människan som är etablerad 
i vårt samhälle och vår kyrka. Dualismen syns till exempel i uppdelningen 
mellan socialväsende (mentalt) och hälsoväsende (kropp). Men den syns även 
i uppfattningar om att religion berör det andliga själsliga avskilt från 
kroppens begränsningar. Jag tror att detta bidrar till att det är svårt att 
igenkänna religiös mening i Aaa-gruppen. Samtidigt är det inte möjligt att 
frånse de religiösa inslagen i ritualet, vilket gör att det sammantaget, som jag 
uppfattar det, blir omöjligt att enbart hänföra Aaa-gruppen till ett speciellt 
sammanhang eller alternativt de två jag har kallat för omsorgssammanhang 
och religiöst sammanhang. Forskarsammanhanget är genom en vanlig 
uppfattning om forskning inte aktuellt i det fallet annat än om vi uppfattar 
forskningens uppgift vara att ge klart besked i fråga om verksamheten i Aaa-
gruppen. Osäkerheten hade varit mindre, tror jag, ifall verksamheten från 
början hade initierats av antingen fysioterapeuten eller omsorgsprästen, men 
nu var den ett gemensamt initiativ. På det sättet bygger vi vanemässigt och 
automatiskt vidare på våra uppfattningar i livsformerna. Vanan och vår 
erfarenhet präglar vår bedömning av olika fenomen i vår omgivning. Vill 
man formulera det meningsfullt och positivt så innebär Aaa-gruppen att 
deltagarna fått en ny erfarenhet som fogats till tidigare meningsfulla 
erfarenheter i livsformer.343  
 
Livsformsfilosofins språkspelsmetod möjliggör ett fortsatt samtal om hur vi 
fäller våra omdömen kring en sådan verksamhet som Aaa-gruppen. Med 
andra ord kan språkspelsterapin bestå av att vi fördjupar förståelsen av 
religion i Aaa-gruppen ända fram till den punkt då det inte längre är 

                                                           
342  Kurtén 1995, 87-89 Kurtén menar att en dominerande linje inom filosofin är präglad  

av en bildteori som kan beskrivas som tanken på en isomorfi mellan den yttre 
verkligheten och språket.  

343  Grönlien-Zetterqvist 2002, Kvinnors erfarenhet av förlossning är beroende av  
livsformer som bejakar eller förnekar den egna erfarenheten. 
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meningsfullt att fortsätta. En sådan situation uppstår då vi når gränsen för vad 
som på ett meningsfullt sätt ännu kan yttras om Aaa-gruppen och tystnar. 
 
Då det gäller att religionsfilosofiskt förstå meningen med handledarens 
beskrivning av upplevelsen hos deltagaren så kan språkspelsterapin som 
metod vara användbar för att upplösa problem. De olika beskrivningar som 
handledarna har gjort av upplevelserna inom Aaa-gruppen kan knappast 
ifrågasättas med mindre än att man ifrågasätter själva sättet att via 
observationsprotokoll och frågeformulär beskriva upplevelsen och insamla 
material. Handledaren har i sin beskrivning observerat deltagaren och 
därefter intuitivt fyllt i observationsprotokollet. Bedömningen av upplevelsen 
har styrts av formen för beskrivning. Syftet med beskrivningen har varit att 
med hjälp av densamma få en uppfattning om hurudan upplevelse som Aaa-
gruppen erbjuder sina deltagare. Beskrivningarna ger en bild av att det är 
möjligt att göra sådana beskrivningar av upplevelserna. I intervjuerna berättar 
handledarna enstämmigt att det varit meningsfullt att fylla i 
observationsprotokoll och frågeformulär, och att det har bidragit till den egna 
meningsfulla reflektionen över gruppen.344 
 
Språkspelsterapin fortsätter med en reflektion över på vilket sätt 
observationsprotokoll ger en beskrivning av en kollektiv upplevelse. Den 
poäng Kerr i Wittgensteins efterföljd lyfter fram är att vi genom 
analogitänkandet föreställer oss upplevelsen som ett innehåll som implicit 
finns med i föreställningen om observationsprotokoll. Inbjudan att mäta 
styrkan i upplevelser, från den neutrala nollpunkten mot två tregradiga poler, 
ger lätt en bild av att upplevelsen i Aaa-gruppen är ett sådant innehåll som 
går att skilja ut ur den konkreta handlingen och beskriva som ett objekt. 
Utgående från tanken på ett metafysiskt själv kan man då lätt föreställa sig att 
upplevelse är något som har ett innehåll eller en substans som kan mätas. 
Tillsätter man ytterligare mätapparater som mäter hjärnaktivitet eller hudens 
fuktighet så blir bilden av ett innehåll i upplevelsen möjligen ännu tydligare. 
Då man sedan sammanställer resultatet av ett sådant innehåll får man en 
beskrivning av ett meningsfyllt innehåll i den gemensamma kollektiva 
upplevelsen (analytiskt bildar delarna helheten). Empiriskt vill man då hävda 
att fastän bedömningarna något kan avvika så ger ändå det sammantagna 
resultatet en tillförlitlig bild av den gemensamma upplevelsen av helheten i 
Aaa-gruppen. Min bedömning är att gör man så anknyter man visserligen till 
andra liknande föreställningar i samhället, men missar samtidigt poängen att 
själva den gemensamma handlingen och processen i Aaa-gruppen oberoende 
av beskrivningen är meningsbärande. Själva beskrivningen fungerar inte då 
som ett separat innehåll utan som ett system av associationer som möjliggör 
ett samtal som inte distanserar sig från det handlande monistiska kroppsjaget 
                                                           
344  I 1, I2, I3, I4, I5 och I6 
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utan är en meningsbärande del av själva upplevelsen. Ett sådant samtal kring 
upplevelsen kan starta med det meningsfulla i bedömningen som handledarna 
gjorde av deltagarens upplevelse i observationsprotokoll och frågeformulär. 
Det meningsfulla i mätning av upplevelse kan ha att göra med hur vi 
uppfattar att upplevelser har ett objektivt innehåll. Redan tidigare har jag 
konstaterat det problematiska med en sådan föreställning.  Frågan är vad vi 
gör då vi uppställer mätinstrument för upplevelser? Föreställningen om att 
det skulle finnas ett objektivt innehåll som går att mäta och bekräfta genom 
mätningen är lockande. Men om det inte är möjligt så blir frågan vilken 
betydelse ett sådant mätinstrument kan få för förståelsen av meningen i Aaa-
gruppen. I samband med att framtagandet av mätinstrumentet så var jag 
påverkad av tankar som är vanliga i vårt samhälle och i forskarsammanhang. 
Nämligen att genom mätinstrumentet få reda på vilken slags upplevelse som 
dominerar i Aaa-gruppen som helhet. Nu några år senare är jag på det klara 
med att det svar som mätinstrumentet gav inte kan användas i sådant syfte. 
Däremot kan det material som insamlats ge anledning till reflektion över hur 
mening etableras eller uteblir mellan kroppsjag. I enlighet med detta kan vi 
beskriva det sammanställda materialet från observationsprotokollet på ett lite 
annat sätt. 

  

Grad 3 2 1 0 1 2 3 Skala      

spänt  3 5 1  4 9 14 avslappnat(1D) 

gott  18 8 3 1 3 1 1 ont 

ofrid 2 4 1 1 2 6 17 frid (2) 

helig 8 10 3 7 1   ohelig (6) 

stress  2 3 4 2 7 17 lugn 

tystnad 9 10 2 4 3 6 2 ljud (1)(2D) 

frånvaro 1 2   1 5 25 närvaro (1)  

 
 
 
Utgår man från en livsformsfilosofisk uppfattning att språk och därmed 
förknippade spontana reaktioner är sammanvävda i kroppsjaget är det 
intressant att handledarna inte har tvekat i bedömningen av de ordpar som har 
tydliga kroppsliga samband. Det är intressant eftersom det understryker det 
som Wittgenstein och många i hans efterföljd har hävdat att vi vanligtvis 
omedelbart kan avläsa och reagera på andra kroppsjag. Därmed avvisas en 
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filosofiskt skeptisk hållning till människans förmåga att uppfatta möten med 
andra personer.345  
 
Observationsprotokollets ordpar spänt-avslappnat och frånvaro-närvaro är de 
ordpar jag uppfattar att tydligt associerar till kroppsjaget som helhet. 
Materialet visar att inga svar är neutrala (inga nollor). Jag förstår med andra 
ord att handledarna har uppfattat bägge ordparen både som användbara och 
oproblematiska för att beskriva deltagarens upplevelse. Tystnad-ljud är ett 
ordpar som också har tydlig kroppslig anknytning men 4 neutrala svar visar 
på svårigheten att göra en entydig bedömning. I ett distanserat perspektiv 
kan man tycka att det skulle vara enkelt att bedöma upplevelsen av ljud och 
tystnad. Men i ritualen pågick sång, där fanns erfarenhet av deltagare som 
var högljudda och samtidigt fanns det i ritualen, mot slutet, inplacerad en 
tystnad på fem minuter, då alla vilade och sången tystnade. De olika 
associationsmöjligheterna gjorde som jag förstår att det blev en spridning på 
bedömningen. Egentligen är det överraskande att tystnaden har en övervikt i 
bedömningen då ljudet i tid mätt är så dominerande (40 min sång, 5 min 
tystnad). Samtidigt är ordparet ett exempel på hur många faktorer som 
inverkar på en bedömning. Omdömet är inlärt och fälls intuitivt i enlighet 
med de system av omdömen som omger det.346 
 
De övriga paren, gott–ont, ofrid-frid, helig-ohelig och stress-lugn, har inte 
lika direkta samband med kroppsjaget som helhet. Svårigheterna kring 
bedömningen av Aaa-gruppen såsom helig-ohelig syns i 7 svar på det 
neutrala 0 och i 6 utelämnade svar. Men samtidigt har de flesta handledare 
funnit ordparet helig-ohelig användbart för att beskriva deltagarens 
upplevelse. Förutom en gång har man då genomgående bedömt upplevelsen 
som helig i olika grad. En meningsfull förståelse av detta skulle tyda på att 
den bedömning som tre av handledarna (handledare 3, 4 och5) gjorde av 
Aaa-gruppen som religiös har en innebörd som går i samma riktning som 
ordparet helig-ohelig. Men religionsbegreppet var mindre användbart på 
grund av osäkerhet (handledare 2 och 6) och uppfattning om religionen som 
något kopplat till en terapeutisk situation (handledare 1). 
Wittgensteins livsformsfilosofiska exempel med språkspel i samband med 
byggnadsarbete visar hur handling och språk hänger samman.347 Aaa-gruppen 
innebär i hög grad en aktivitet där det verbala språket på ett liknande sätt som 
i murararbete har en undanskymd roll till förmån för omedelbart kroppsspråk. 
Handlingen är fokuserad på taktil stimulans (handledare och deltagare) och 
kontemplativ sång (gruppledare) i en strukturerad ritual. Ifyllandet av 
observationsprotokoll och frågeformulär innebar en återblick på aktiviteten. 

                                                           
345  Se avsnitt 4.3 ”Kroppsjag och språk” 
346  Wittgenstein 1992, 22-23 
347  Wittgenstein 1978, 28 
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Föreställningen om kroppssubjektet såsom observatör implicerar eventuellt 
de problem som livsformsfilosofin avvisar inom ramen för 
privatspråksfantasin. Risken skulle således vara att ett innehåll i upplevelsen 
genom beskrivningen börjar uppfattas som objekt. Väsentligt att observera i 
handledarnas beskrivning är således att ordparen knappast signalerar ett 
innehåll i upplevelsen som sedan beskrivs genom ordparen. Tvärtom tänker 
jag att de fungerar som spontana språkliga markörer vilka möjliggör en 
verbal berättelse och reflektion över upplevelsen. Det här är en 
parallellhändelse som neurofilosofin beskriver att inträder nästan samtidigt 
med handlingarna.348 Det system av betydelser och mening som impliceras 
genom ordparen är mer eller mindre användbara som verbala uttryck. Ur 
forskarsammanhangets perspektiv är det intressant att reflektera över hur en 
sådan sammanställning av upplevelsen hos deltagaren kan uppfattas var 
uttryck för en monistisk hållning där helheten i upplevelsen framträder 
genom ordpar från olika sammanhang. 
 
Fastän tabellen ovan ger en föreställning av att de flesta deltagare har en 
liknande upplevelse så är det inte nödvändigtvis så att man förstår meningen 
med gruppen på samma sätt. Meningen är beroende av vilket sammanhang vi 
hänför ett fenomen till. Det som beskrivningen av upplevelsen hos deltagaren 
visar är att kroppsjaget snarast öppnar upp för olika meningsfulla sätt att 
förstå Aaa-gruppen. Men om man skall förstå Aaa-gruppen i ett religiöst 
sammanhang blir ett frågetecken de uppenbara svårigheter som fanns i den 
splittrade bedömningen av ordparet helig-ohelig. Det återkommer jag till i 
avsnitt 5.3 ”Helig ritual, tradition och religiöst språk”. Aaa-gruppen är som 
jag förstår det ett intressant exempel på hur religiös mening kan etableras i 
mänskliga sammanhang. Växelverkan mellan deltagare, handledare och 
gruppledare för Aaa-gruppen innebär såsom jag tidigare redogjort för i 
kapitel 3 att flera olika sammanhang där mening kan etableras är närvarande. 
De tre jag nämnt är omsorgssammanhanget med betoningar på omsorg och 
terapi, det religiösa sammanhanget med kontemplativ sång och bön samt 
forskarsammanhanget med frågeformulär och observationsprotokoll. Men 
som kroppsjag är vi involverade i sammanhangen på olika sätt. Då det gäller 
omsorgssammanhanget är alla involverade i Aaa-gruppen genom sitt dagliga 
arbete och sin sysselsättning. Då det gäller det religiösa sammanhanget så är 
visserligen alla medlemmar i den evangeliskt lutherska kyrkan men splittrade 
i sina hållningar, vilket är typiskt för religion i ett sekulärt och postmodernt 
samhälle. Då det gäller forskarsammanhanget är det jag såsom doktorand och 
gruppledare som är aktivt involverad i processen medan de övriga i Aaa-
gruppen medverkar till forskarprojektet genom att fylla i protokoll och 
formulär och delta i intervjuer. 
 
                                                           
348  Se avsnitt 4.2 ”Ett kroppsjag för kropp och medvetande”. 
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Mening etableras genom det gemensamma utförandet men behöver inte 
betyda att alla förstår meningen eller uttrycker situationen på samma sätt. 
Såsom jag tidigare har hävdat är det inte självklart att religiös mening är 
något entydigt. Olika slag av förståelse av mening kolliderar. Men själva 
deltagandet ger möjlighet att reflektera över den verksamhet som man deltar 
i. Det är inte alls sagt att det finns ett sådant behov. Det meningsfulla är då 
själva genomförandet av Aaa-gruppen med möjlighet att koncentrerat, i ett 
rituellt handlande, möta varandra. Men vill man samtala om Aaa-gruppen så 
behöver man ett språk som är användbart och möjliggör ett samtal. Som jag 
förstår de olika omdömena då det gäller Aaa-gruppen som religiös eller inte, 
så är det sist och slutligen det förhållningssätt man intar till religion som blir 
avgörande för hur det är möjligt att uppfatta religion i Aaa-gruppen. I 
enlighet med de intressanta tankar som Säätelä framställt kan det religiösa 
uppfattas vara en åsikt om verkligheten som går att ändra på med viljebeslut 
eller som ett mer konstitutivt grundläggande förhållningssätt hos kroppsjaget 
i verkligheten. Handledarnas svar på frågan om religion innehåller dessa 
olika dimensioner. Religion yttrar sig i åsikten att det religiösa är allt eller 
inget, något som är tillagt, det religiösa som ritual som man väljer att delta i 
eller låter bli. Men det syns också i det självklara att Aaa-gruppen är religiös 
fastän det är svårt att redogöra för varför den är det. Svaren i Aaa-gruppen 
ger exempel på olika förhållningssätt som varierar från osäkerhet till det 
självklart religiösa. I forskarsammanhang förutsätter vi vanligtvis att 
mänskliga fenomen såsom religion kan avgränsas, definieras och 
kategoriseras. Antingen är det religiösa inkluderat integrerat eller alienerat 
från livsformen. Min poäng är att det i ett sekulärt samhälle är viktigt att 
notera att osäkerheten är stor. Det är också värt att notera att den erfarenhet 
man gör i Aaa-gruppen kan beskrivas såsom religiös, som en upplevelse av 
helig, fridfull närvaro, som också har drag av god avslappning och lugn 
tystnad.349  
 
Livsformsfilosofins språkspelsmetod möjliggör en reflektion över sådana 
olika förhållningssätt till religion. I samband med frågan om hur religionen 
skall uppfattas i bedömningen av Aaa-gruppen så ger detta rum att förstå de 
olika aspekter som handledarna lyfter fram genom sina omdömen. Men 
begreppet livsform knyter även samman frågan om religion med det faktiska 
liv vi lever i olika sammanhang. Möjligheten att utifrån ett ontologiskt 
metafysiskt och teoretiskt sammanhang avgöra frågan om religion är därmed 
problematisk. Försöken att genom ett teoretiskt resonemang försöka avgöra 
på vetenskaplig grund vilken av handledarnas omdöme bör betraktas som 
riktigt kan ifrågasättas. Då enskilda omdömen prövas som teoretiska utsagor 
om verkligheten krävs det en ontologisk teori som grund, vilket jag i 
samband med Aaa-gruppens ritual tycker skulle vara smått absurt. Vad jag 
                                                           
349   Eriksson 1998, 223 
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vill betona är att det inte är möjligt att beskriva och diskutera mening eller 
sanning frikopplade från konkreta sammanhang och livsformer. 
  
Vidare är det så att sanning eller mening som etableras är beroende av 
växelverkan i Aaa-gruppen, d.v.s. på vilket sätt man arbetar tillsammans. Ett 
frågetecken var till exempel den ringa växelverkan som fanns mellan paren. 
Men samtidigt som man upplevde sig vara en del av gruppen så var man 
intensivt närvarande i den nära relationen mellan deltagare och handledare. 
Beröringen och den person man konkret arbetade med tog nästan all 
uppmärksamhet. Ändå hade gruppen inte varit densamma utan de andra 
paren i gruppen,  sammanfattade handledarna i intervjun efteråt.350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
350  I1, I2 I3, I4, I5 och I6 
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5.2 Tyst kunskap och kroppspråk 
 
Uppkomsten av Kårkulla samkommun och det kyrkliga omsorgsarbete som 
bedrivs inom Borgå stift kan beskrivas som förutsättningar för att en 
verksamhetsform som Aaa-gruppen har kunnat bli möjlig. Den bakgrunden 
har jag presenterat i avsnitt 2.3 och 3.1. Det handlar om förekomsten av ett 
omsorgsarbete som i samarbete med Finlands evangelisk-lutherska kyrka gör 
religion till en synlig del av livet i form av verksamhet för 
församlingsmedlemmar med olika slags kognitiva funktionshinder. Till 
exempel gudstjänster, andakter och skriftskola innebär att det måste frigöras 
personalresurser i form av konkret stöd för att gravt funktionshindrade 
personer skall få en möjlighet att delta i sådan religiös verksamhet. 
Nödvändigtvis behöver det inte för den skull finnas någon större diskussion 
om verksamheten. När en religiös verksamhet är etablerad blir den integrerad 
som en naturlig del av den verksamhet och de värderingar som finns i hela 
omsorgskulturen. Det räcker med att den har blivit en del av vardagen och 
helgerna inom omsorgen. Därefter finns den där som en tyst kunskap, ett 
begrepp som professor Bengt Molander använder i sin bok, ”Kunskap i 
handling”. Då det gäller termen ”tyst kunskap” är det viktig att observera att 
det är ett samlingsbegrepp. Det omfattar sådant som vi kan benämna till och 
med bättre, med andra termer. Hit hör förståelse, färdighet, säkerhet, 
behärskande av konst, omdöme, begåvning, uppmärksamhet, förtrogenhet, 
erfarenhet och personligt engagemang.351 Trots att begreppet tyst kunskap 
kan vara mångtydigt anser jag att det är användbart för reflektera över det 
meningsfulla med Aaa-gruppen.  
 
I en sekulariserad tid kan man vara främmande för den egna kulturens synliga 
religiösa engagemang och läror, men samtidigt deltar man framförallt i de 
religiösa ritual som har att göra med förändringar i livet. Det självklara för 
majoriteten i vårt land är att döpa sitt barn och att ungdomarna går i 
skriftskola. Det samma gäller i hög grad vigsel till äktenskap och begravning.  
I religionssociologiska undersökningar framkommer det att det trots detta 
finns en osäkerhet och ett avståndstagande inför etablerad religion i det 
postmoderna samhället. Vad jag förstår yttrar sig osäkerheten i det att man 
känner sig främmande inför det religiösa samfundets etablerade sätt att 
formulera och uttrycka kristen tro. Samtidigt som man är medlem i 
samfundet finns det paradoxalt nog ett ökat intresse för religion vid sidan av 
de etablerade formerna.352  
 
Det är därför naturligt att Aaa-gruppen återspeglar olika slags förhållningssätt 
till religion. Detta framträdde i handledarnas intervjusvar, vilka jag 
                                                           
351  Molander 1996, 52 
352  Kurtén 2004 
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presenterade i föregående avsnitt 5.1.  I det här avsnittet 5.2 använder jag mig 
av termen tyst kunskap för att ytterligare visa på sidor i Aaa-gruppen som 
inte blivit beskrivna och som kan tänkas vara självklara. Men de kan 
beskrivas och har således att göra med tyst kunskap som är förknippad med 
praxis och mänskligt handlande. Med hjälp av begreppet tyst kunskap kan 
också en del religionsfilosofiska poänger förtydligas. Tyst kunskap kan 
beteckna en praktisk kunnighet vi vanligtvis inte behöver uttala. Den 
fungerar, på ett självklart sätt, i initierade handlingar av kroppsjaget. Men 
med tyst kunskap blir en språklig gräns aktuell. Gränsen handlar om vad som 
verbalt både skriftligt och oralt kan uttryckas på ett meningsfullt sätt samt 
tystnad inför det som inte ytterligare kan uttryckas. Vid denna gräns tystnar 
det mänskliga talet. Vid den gränsen uppstår frågan om kroppsspråk som tar 
sig uttryck i handling. Kan ett sådant kroppsspråk tystna? Kroppsjagets 
spontana reaktioner och handling har jag tidigare konstaterat fungera på ett 
meningsfullt sätt som ett nonverbalt kroppsspråk. Här tänker jag mig att det 
är nödvändigt att vidare reflektera över det tysta avsnittet i Aaa-gruppens 
ritual. 353 
 
Molander lyfter fram tre aspekter på det tysta. Tystnaden tar sig uttryck för 
det första i kroppen, för det andra i kulturen och för det tredje i handlingen.  
De tre uttrycken för tyst kunskap kan uppfattas som en reaktion mot den 
förhärskande västerländska filosofiska och vetenskapliga traditionen som 
varit inriktad på kunskap som verbaliseras i påståenden, hypoteser och 
teorier. I grund och botten handlar det om en vetenskaplig tradition där man 
är övertygad om att dessa verbalt uttryckta påståenden, hypoteser och teorier 
refererar till en av oss oberoende verklighet.354 
 
Det första uttrycket för tystnaden ansluter sig till kroppen enligt Molander. 
Han bygger här vidare på insikter hos Polanyi och Dreyfus som betonar 
betydelsen av en övervunnen dualism i synen på människan. Det monistiska 
kroppsjag som jag har beskrivit i avsnitt 4.2 är i linje med den övervunna 
dualismen och av betydelse för hur vi kan uppfatta tyst kunskap. Molanders 
exempel på tyst kunskap i den första bemärkelsen ansluter sig till experternas 
arbetssätt som uttryck för en sådan monistisk människosyn. Enligt honom är 
det typiska för experter i olika sammanhang att de inte resonerar eller börjar 
med problemlösning, då de ställs inför uppgifter som kräver expertkunskap. 
Istället reagerar experten omedelbart. Det är det som gör honom/henne till 
expert. Han/hon gör det som normalt fungerar och det fungerar. Men det 
betyder inte att regler och teorier skulle sakna betydelse. De kan vara bra vid 
till exempel inlärningen av expertis. När någon ställer en fråga kan experten 

                                                           
353  Se avsnitt 4.3 ”Kroppsjag och språk”. 
354  Frågan om relationen mellan språk och verklighet är något som jag kommer  

att återkomma till i nästa kapitel 6. 
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ange de regler och teorier som varit betydelsefulla. Men observera att då det 
gäller expertkunskap så handlar en expert intuitivt. Det intuitiva handlandet 
är uttryck för kroppsliga aspekter på tyst kunskap. Dessutom kommer 
utövandet av expertisen att i fortsättningen fungera som ett livslångt 
lärande.355  
 
Det andra uttrycket för tyst kunskap är kulturen. Den är något som berör 
möjligheten till kritisk distans. Man tillägnar sig tyst kunskap som en 
deltagare och som en medlem i kulturen. Till exempel kan en finlandssvensk 
person knappast ha en kritisk distans till språket finlandssvenska då det är ens 
modersmål. Detsamma inträffar i tvåspråkiga familjer där även finskan 
kommer att vara en självklar del av kulturen. Det kulturella uttrycket för tyst 
kunskap betyder vidare att det konkret i forskarsammanhang finns sådant 
som är tyst. Tystnad råder inför det man mer eller mindre är överens om. Det 
handlar om den forskning som utförs och som upprätthålls i en gemensam 
praktik och ett gemensamt språk. Poängen är att mycket av den kunskapen är 
tyst. Kritisk distans uppkommer i sådan forskarkultur endast genom en djup 
otillfredsställelse med inarbetade språkliga vanor i forskarsammanhanget. 
Det här är något av en grundförutsättning för en forskargemenskap. Tyst 
kunskap behöver bli framförd och beskriven i forskarsammanhang för att 
kunna ifrågasättas och diskuteras fram till den punkt då forskarkulturen och 
enskilda språkspel i rådande forskarsammanhang är klargjorda. En 
tillfredställande tystnad infinner sig. Men tystnaden bryts av nästa problem 
inom forskarsammanhanget som kräver en forskarinsats. I det förra avsnittet 
5.1  använde jag begreppet livsform heuristiskt för att på ett liknande sätt tala 
om forskarsammanhang där etablerade arbetsformer kan vara uttryck för 
sådant som begreppet tyst kunskap kan beskriva.356 
 
Det tredje uttrycket för tyst kunskap är handling.  Handling och sedvänjor ses 
då ur ett pragmatiskt perspektiv som tyst kunskap.  På den här punkten 
förenar jag mig med Molanders tankar om handlingen och vanorna som det 
primära för kroppsjaget.357 En viktig poäng med det pragmatiska 
handlingsperspektivet är att mening aldrig enbart kan uttryckas med ord. 
Ordens fulla innebörd visar sig och förstås i handling och i fortsatt handling. 
Någon rent ”teoretisk” mening som inte skulle höra samman med handlingar 
eller vanor som uppstår är omöjlig att tänka sig. Den allmänt omfattade 
åsikten att sanna uppfattningar och teorier skulle avbilda verkligheten 
                                                           
355  Molander 1996, 39-47 
356  Molander 1996, 50  Ett intressant exempel på det tysta i kulturen är enligt Molander  

Kuhns paradigm-teori. I snäv bemärkelse arbetar forskare inom ett paradigm. Men i 
tider av förändring bryts det för att ersättas av ett nytt paradigm. 

357  Molander 1996, 50 Han stöder sig här på Kjell S Johannessens förståelse av  
Wittgensteins senare filosofi där begrepp som ”praxis” och ”att följa en regel” är 
centrala. 
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avvisas, istället ses de som fungerande eftersom de leder oss lyckosamt i 
livet.358  
 
Med hjälp av insikterna kring tyst kunskap kan livsformsfilosofiska tankar 
kring regelföljande bli tydligt. I den sociala interaktionen handlar det om att 
följa reglerna blint utan val.359 Uttrycket att följa reglerna blint uppfattas ofta 
som problematiskt. Men det problematiska har att göra med en föreställning 
som finns djupt inbäddad i vår vetenskapliga tradition, nämligen att vi skulle 
handla förnuftigt på basen av regler och teorier. Det livsformsfilosofin vill 
avslöja är att vi handlar på grundval av inövad sedvänja. Vad vi väljer måste 
ses i det ljuset. Exemplet med experter ovan som inte börjar med 
problemlösning eller teorier kan hjälpa oss förstå att det inte handlar om ett 
val av regler utan om ett intuitivt handlande. Hela expertkunnandet är 
integrerat i kroppsjaget. Även om experten sysslar med problemlösning inom 
ett område så kommer han/hon att leta efter lösningen på grundval av de 
sedvänjor och handlingsmönster som ingår i en experts repertoar vid 
hantering av problem. 
 
Jag vill hävda att mycket av det vi talar om som religion har en liknande tyst 
karaktär. Religion är självklart integrerat i livet för dem som lever i religiösa 
sammanhang. I själva verket blir det till exempel problematiskt att döpa barn 
först då samhället blivit så sekulariserat och heterogent att vi börjar ställa 
frågor kring själva vanan. Varför skall vi döpa barnet? Den tysta kunskap 
som funnits inbäddad i vanan och kulturen blir ifrågasatt. Man måste hitta 
motiv och svar, se en mening med det hela. Detsamma gäller även en ny 
verksamhetsform likt Aaa-gruppen. Det behövs reflektion och samtal för att 
pröva och se på vilket sätt en ritual som kombinerar taktil stimlans och 
kontemplativ sång kan upplevas och förstås i ett religiöst sammanhang.  
 
Aaa-gruppen och tyst kunskap 
 
Svårigheten med att redogöra för tyst kunskap hänger samman med att det 
inte är nödvändigt att med ett ord utrycka något av den omsorgskunskap som 
finns invävd i en verksamhetsform som Aaa-gruppen. En sådan tyst kunskap 
uttrycks genom handlingar som bygger på erfarenhet, vana och rutin. I 
vardagens många göromål i samarbetet mellan personer med grava 
funktionshinder och personal ingår mycket av det som begreppet tyst 
kunskap vill göra en poäng av. För den som vill förstå och har ett externt och 
                                                           
358  Molander 1996, 50-51 
359  Molander 1996, 198  Wittgenstein ”Nej jag har dessutom antytt att någon rättar sig  

efter ett vägmärke bara i den mån det finns ett regelmässigt bruk, en sedvänja” (FU 
§ 198). Molander ger som ett exempel på tyst kunskap båtbyggaren Gösta som 
medan han bygger en båt gör en mängd beslut som har en tyst karaktär. Då man 
ställer frågor kan kunskapen expliceras. 
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distanserat perspektiv till omsorgsverksamhet kan det ändå vara viktigt att 
verbalt uttrycka sådan tyst kunskap. I Aaa-gruppen gjordes detta konkret med 
hjälp av observationsprotokoll, frågeformulär och intervjuer.360  Men dylika 
frågeställningar kring tyst kunskap är aktuella i omsorgsarbetet som helhet.  
Frågor kan ställas och tyst kunskap bli verbalt uttryckt. Det sker till exempel 
då man diskuterar kvalitetsaspekter inom omsorgen. Det blir nödvändigt att 
verbalisera en tyst kunskap.361 
 
I Aaa-gruppen som ett forskningsprojekt fanns det mycket som hade 
karaktären av tyst kunskap. Tidigare har jag redogjort för hur 
forskningsprojektet kring Aaa-gruppen hade sin bakgrund i ett arbete kring 
gravt funktionshindrade som hade svårt att slappna av och saknade 
meningsfull verksamhet. Den tysta kunskapen i samband med Aaa-gruppen 
som ett forskarprojekt handlade alltså om att det fanns handledare och 
deltagare som var villiga att pröva på ett sådant arbete. Det behövde finnas ett 
intresse hos mig som omsorgspräst och forskare att satsa på projektet. Men 
observera att alltsammans byggde på att det redan fanns en omsorgskultur 
och ett omsorgsarbete med regelbunden kontakt till religion genom den 
evangelisk-lutherska kyrkans arbete. Konkret handlade Aaa-gruppen om att 
lösgöra resurser för forskarprojektet inom ramen för det högst vardagliga 
arbete som utförs inom Kårkulla samkommun, i samarbete med Borgå stift.362  
Tysta förutsättningar, som kan beskrivas som tyst kunskap, var erfarenheten 
av hur man bygger upp verksamhet för gravt funktionshindrade. Det behövs 
samarbete med enheterna inom omsorgen för att en handledare skall kunna 
lösgöra sig för ett individuellt arbete med en deltagare. Saktis och Allehandan 
som är dagliga verksamhetsformer för gravt funktionshindrade behövde 
organisera en möjlighet för dem som ville pröva på och få möjlighet att delta. 
Det innebar en satsning i tid och resurser på enskilda gravt funktionshindrade 
som vanligtvis är hänvisade till mindre grupper med 3-4 deltagare med en 
handledare och en hjälphandledare. Tidigare erfarenheter av samarbete och 
möjligheter till olika satsningar på kvalitetsökning för enskilda gravt 
funktionshindrade fanns som en tyst kunskap, för Aaa-gruppens 
forskningsprojekt och grupprocessen. 
 
Men Aaa-gruppen byggde även på tyst kunskap om att en ny 
verksamhetsform för gravt funktionshindrade behöver tid då man prövar sig 
fram och arbetet hittar sin form. Det här innebär ett processtänkande och 
kvalitetstänkande utgående från den gravt funktionshindrade deltagarens 
möjligheter att tillsammans med en handledare pröva på Aaa-gruppen och en 
nära relationen. Tyst kunskap yttrade sig vidare i insikter som att 

                                                           
360  Se avsnitt 3.2 Aaa-gruppen ett forskningsprojekt och 3.3Material från Aaa-gruppen 
361  Pettersson 2002, Se t.ex. avsnittet om säsongsamtal i kvalitetshandboken. 
362  Se avsnitt 2.3 ”Kårkulla samkommun och Borgå stift”. 
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forskningsprojektet inte var möjligt att genomföra med helt främmande 
handledare för deltagare och par under den tidsram som stod till förfogande. 
Den tysta kunskapen syntes således i att Aaa-gruppen erbjöds färdigt 
etablerade relationer mellan handledare och deltagare. Speciellt viktigt var 
det med tanke på att beröring, en känslig punkt för många, var ett centralt 
element i verksamhetsformen. Nu kände alla paren varandra från tidigare och 
hade hjälp av tidigare erfarenhet och vana. Det fanns en förståelse för 
beteende och svårigheter som enligt min bedömning i annat fall skulle ha 
krävt ett mycket längre förberedelsearbete. Den nära relationen hade redan en 
historia som i de flesta fall var tiotals år lång. 
 
Begreppet tyst kunskap kan inrymma också de praktiska erfarenheterna av 
det förberedande arbetet inför planeringen av Aaa-gruppens ritual i 
forskarprojektet.  Tankar om hur vi uppfattade situationen ledde bland annat 
till att aktiviteten före avslappningen vid forskarprojektet ersattes med taktil 
stimulans enligt strykningar och Keep in Touch metoden. Men den första 
piloterfarenheten och tyst kunskap om förutsättningarna påverkade också den 
slutliga utformningen av Aaa-gruppens ritual. Då utgick vi ifrån pararbete så 
att deltagare och handledare kunde koncentrera sig på varandra. Ritualen 
utgick ifrån ett pararbete och beröring med handledare och deltagare i 
växelverkan med den kontemplativa gregorianska sången. Men på Aaa-
gruppens ritual inverkade också tyst kunskap i form av erfarenhet jag gjort  
som omsorgspräst i samband med retreater, gudstjänster, andakter och 
konfirmandundervisning. Den samlade erfarenheten som kan betecknas med 
begreppet tyst kunskap i relation till Aaa-gruppens ritual är något att 
reflektera över i nästa avsnitt 5.3 ”Helig ritual, handling och religiöst språk”. 
 
Tyst kunskap och dialogfilosofi 
 
Tyst kunskap är som begrepp användbart också då det gäller att beskriva 
mycket av den växelverkan som jag beskrivit i den nära relationen och den 
förståelse som tidigare uttryckts genom den dialogfilosofiska tanken om två 
mänskliga förhållningssätt genom ordparen Jag-Du och Jag-Det. Den tysta 
kunskapen innebär att man vanligtvis inte verbaliserar den praktiska kunskap 
om relation och ömsesidig växelverkan som uttrycks med Jag-Du hållningen. 
Den tysta kunskapen är praktiserad. Regelbunden vana, övning och prövning 
framstår som centrala delar av en sådan tyst kunskap. De är exempel på hur 
vi människor tillägnar oss världen i livsformer som en gemensam praktik där 
det finns utrymme för fortsatt växelverkan och inlärning. När väl Aaa-
gruppens ritual och praktik är inövad så framstår den som självklar för 
deltagarna. Den är ett sätt att koncentrerat umgås i tiden och utföra ett 
meningsfullt arbete tillsammans. Intervjuerna visade genomgående på att 
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handledarna upplevde Aaa-gruppen som en helhet.363 Taktil stimulans och 
kontemplativ sång blev två oersättliga och kompletterande element i Aaa-
gruppens ritual. Själva genomförandet av Aaa-gruppen som ett 
forskningsprojekt resulterar således i ett befästande av Aaa-gruppen som 
begrepp för en verksamhetsform inom omsorgen. Aaa-gruppen blir genom 
den pågående processen ett begrepp för en ritual som kombinerar taktil 
stimulans och kontemplativs sång i ett grupparbete med par av handledare 
och deltagare. Om någotdera elementet inte fanns med skulle gruppen inte 
längre kunna kallas en Aaa-grupp. Men det utesluter inte förändringar och i 
fortsättningen är det därmed fullt möjligt att tänka sig att Aaa-gruppen som 
begrepp kan beteckna en ritual för en grupp människor som vill fördjupa sig i 
kontemplation och beröring. Aaa-gruppen kan beteckna en modell för hur det 
går att genomföra ett pararbete med taktil stimulans i form av en praktiskt 
genomförbar ritual. 
 
På den här punkten vill jag återknyta till filosofen Molander som på ett 
intressant sätt visar hur tyst kunskap har att göra med grundläggande 
föreställningar om språk och praxis inom filosofi. Molander menar i 
anslutning till livsformsfilosofi att begrepp och regler skall förstås genom 
begreppsanvändningen – med språkanvändningen som en viktig sida – och 
regelföljande.364  Speciellt tydligt blir detta då det gäller Wittgensteins 
anmärkningar om förståelsen av regler som vi tolkar olika. Han hävdar att 
”Tolkningen allena bestämmer inte betydelsen” och fortsätter med att 
diskutera enligt följande: 
 

”Alltså kan vad jag än gör förenas med regeln?” – Låt mig fråga så här: Vad 
har uttrycket för regeln – säg ett vägmärke – att göra med mina handlingar? 
Vilken förbindelse råder där? – Kanske denna: Jag har tränats att reagera på 
ett bestämt sätt på detta tecken och så reagerar jag nu. 
Men därmed har du bara angivit ett kausalt sammanhang, bara förklarat hur 
det kommer sig att vi nu rättar oss efter vägmärket; inte vari detta att följa 
tecknet egentligen består. Nej; jag har dessutom sagt att någon rättar sig 
efter ett vägmärke bara i den mån det finns ett regelmässigt bruk, en 
sedvänja.365 

 
En filosofisk poäng med begreppet tyst kunskap är att vi uppmärksammar att 
kunskap till exempel rörande trafikmärken bygger på regelmässigt bruk och 
sedvänja. I samband med Aaa-gruppens ritual yttrar sig detta under inövandet 
av Aaa-gruppens ritual i det att till exempel olika lägen för både handledaren 
och deltagare prövades med madrasser och kuddar. Därefter arbetade man 
efter de lägen man fann vara bäst. Då det gällde tidsaspekten fanns det en 
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träning mot samstämmighet. Omedvetet eller medvetet ändrade handledarna 
positioner i ungefär samma takt. Regeln om beröring av varje kroppsområde, 
enligt ett bestämt mönster, med strykningar och Keep in Touch metod 
tillämpades dock inte mekaniskt utan den utgick från ömsesidigheten i den 
nära relationen och anpassades genom inövning i växelverkan mellan 
deltagare och handledare. Den kontemplativa sångens olika delar och 
tystnaden kom att ange en ungefärlig tidsram för Aaa-gruppen. Småningom 
behövde man inte tänka på tidsaspekten, den blev en del av den omedelbara 
handlingen och bedömningen i gruppen.366 På den punkten kan Aaa-gruppens 
exempel illustrera det som Molander lyfter fram av livsformsfilosofins 
förståelse av sambandet mellan omedelbar handling och språk. Det finns inte 
något moment av tolkning eftersom man handlar omedelbart. Men att följa 
regeln blint betyder då i Aaa-gruppen att jag inte längre väljer utan genomför 
ritualen. 
 
 När jag följer regeln, väljer jag inte. 
 Jag följer regeln blint.367  
 
På den här punkten uppmärksammar jag återigen den nonverbala handlingens 
betydelse för språket. Förbindelsen mellan omedelbar handling och 
bedömning i språket etableras genom övning och träning. Till en sådan hör 
inlärningen av ett språk då man lär sig ”göra saker med ord”.368  
 
Detta betyder emellertid inte att det skulle vara omöjligt att reflektera över en 
sådan tyst verksamhet. Men genom handlingsperspektivet framstår en sådan 
reflektion såsom sekundär. Primärt är det fråga om en verksamhet där man 
följer reglerna blint då de väl är etablerade som en sedvänja. Då det gäller 
frågan om religion i Aaa-gruppen så anknyter begreppet tyst kunskap till 
frågan om religion kan vara tyst i den bemärkelsen att det inte nödvändigtvis 
alltid behövs något verbalt religiöst språk. Med andra ord är frågan: Finns det 
spontana reaktioner och handlingar som framstår som religiösa, som tyst 
kunskap i religion? Det är en fråga som i samband med gravt 
funktionshindrades bristande verbala förmåga är utmanande. Tyst kunskap i 
relation till religion kan till exempel betyda att Aaa-gruppens ritual och 
arbete kan förstås som ett exempel på religion utan verbalt språk. I så fall 
väljer man att blunda för det faktum att den kontemplativa sången var verbal. 
Men vad ett sådant påstående kan betyda finns det anledning att reflektera 
över i samband med en diskussion som Lance Ashdown lyft fram i en artikel 
”Religion Without Speech”.369 
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Religion utan språk 
 
Frågan om tyst kunskap, i samband med Aaa-gruppen, aktualiserar 
diskussionen om förhållandet mellan ritual och religiöst språk. I en artikel har 
Ashdown behandlat frågan om religion, utgående från Wittgenstein och 
Winch förslag om att det kunde finnas religiös ritual i ett samhälle utan 
religiöst språk. Konkret tänker sig Winch att det kunde finnas en stam som 
har ritualer, där bugningar har en central roll men där det saknas verbalt 
religiöst språk.370 

 
Let us imagine a tribe whose speech includes nothing that we want to 
identify as the expression of `religious beliefs'. They have, however, certain 
striking practices. Let us suppose they live among mountains. When one of 
their number dies he is buried or burned with a certain ceremoniousness. 
The ceremony includes perhaps some moments of silent contemplation of 
the mountains, perhaps prostration of their bodies before the mountains. 
Similar things are done at other important moments in the life of the tribe at 
a marriage, on the occasion of a birth, when an adolescent is initiated into 
adult life (p. 197).371 

 
Då det gäller religiöst språk och ritual anser Ashdown att det inte är möjligt 
att det skulle existera religiös ritual utan ett religiöst språk. Fastän tystnaden 
och bugandet indikerar en sådan möjlighet och Winch enligt Ashdown ser det 
som troligt så argumenterar han själv för att det måste vara gå att skilja ritual 
från icke-ritual. Därmed finns det de facto i stammens språk och livsform en 
distinktion mellan vad som är religiöst och icke-religiöst.   
 

The tribe distinguishes bowing before the mountains when someone has 
died from bowing that is done at other times. The tribe distinguishes serious 
bowing from careless bowing. If a ritual exists in the tribe, then there is a 
distinction in the tribal language between ritual and non-ritual; if this ritual 
is set apart in a way that we identify as religious, then there is a distinction 
in the tribal language between what is religious and non-religious. I am 
arguing that this distinction in the speech of the tribe is partially constitutive 
of religious speech. Religious speech is certainly not reducible to anything 
like a set of technical expressions that we pick out from a list, but nor is it a 
matter of techniques added on to a pre-existing practice; rather, it is shown 
in what the tribesmen say during and about the practices that we identify as 
religious. What is religious is revealed in what the tribe says about birth and 
death, mountains and the sea, childhood and adulthood. If there are religious 
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rituals, then there is talk of the rituals and the things with which they are 
connected, and so there is religious talk.372 

 
Är det nödvändigt såsom Ashdown tänker sig att ritualen måste bli 
identifierad och särskild såsom religion i ett sådant stamsammanhang? 
Utifrån ett västerländskt analytiskt perspektiv är det svårt att föreställa sig 
något annat. Men det är bra att påminna sig om att det till exempel i ett 
teokratiskt samhälle inte går att skilja åt religion och icke-religion i samhället 
på ett sådant sätt. Allt som sker i samhället, både vardag och fest, är omslutet 
av religion och därmed blir en sådan typisk distinktion kring religion 
problematisk. Det kan uppfattas vara en tyst kunskap i ett teokratiskt 
samhälle. I ett teokratiskt samhälle däremot blir det väsentligt att urskilja 
sådant som är icke-religion i en annan bemärkelse. Det vill säga sådant som 
inte hör till en teokratisk livsform behöver identifieras som falsk övertygelse 
eller religion som skall identifieras och ifrågasättas och eventuellt bestraffas 
enligt gällande lagstiftning. Men förutom detta scenario är även ett annat 
möjligt. En identifiering av främmande religion kan också positivt innebära 
att den främmande religionen blir bemött med respekt eftersom det är en 
religion. I demokratiska västerländska livsformer skiljer sig uppfattningen 
om religion från detta. Religion kan enligt Ashdown identifieras av oss med 
allt tal kring stammens tysta praktik och bugningar som utförs rituellt i 
samband med till exempel födelse och död. Min fråga är hur vi skall uppfatta 
talet kring praktiken med bugningarna. Är det faktiskt så att religion behöver 
kunna skiljas från icke-religion i en sådan bemärkelse? Poängen med en tyst 
ritual i stammen kan mycket väl vara den motsatta. Ett verbalt analytiskt 
språk kan vara störande där bugningar som uttryck är perfekta. Den 
uppfattning som kommer till uttryck hos Ashdown bygger därför som jag 
förstår det på ett distanserat perspektiv. Utifrån en analytiskt orienterad 
religionsfilosofi är det nödvändigt att särskilja viss praktik såsom religiös och 
annan såsom sekulär. Enligt min mening behöver det inte förutsättas att 
bugningarna är något separat utan att de kan uppfattas ingå som en integrerad 
del av en livsform. Frågan om vad vi menar med religion återkommer här i 
bedömningen av ett konkret exempel. Vill man kalla livsformen religiös så är 
det en bedömning gjord utifrån ett västerländskt sekulärt samhälle där 
religion kan uppfattas vara bara en liten separat del av helheten. I detta 
exempel bugningen i samband med att man visar de döda för bergen. 
 
I ett sådant fall blir det svårt med tanken på en klar distinktion mellan det 
som är religiös ritual och det som ligger utanför, men jag omfattar Ashdowns 
synpunkt att utgångspunkten för en förståelse då blir de uppenbara likheter 
som finns i vanor som anknyter till födelse och död, barndom och vuxenhet. 
Med andra ord ser jag att problemet är förknippat med olika uppfattningar om 
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religion och vad som används som måttstock eller gräns för religion. 
Samtidigt är det en sådan måttstock och gräns som gör att Ashdown har svårt 
att acceptera att religion utan tal kan förekomma. En grundläggande fråga är 
således på vilket sätt religiöst språk uttrycker eller refererar till konkret 
religiös praxis. Det är att observera att språk till exempel i form av 
teckenspråk är tyst men inte desto mindre ett språk som kan användas för 
spontant berättande och reflektion över bugningar i en tyst ritual.373 
  
Aaa-gruppens forskarprojekt bidrar enligt mig på ett intressant sätt till 
diskussionen om religion kan existera utan språk. Handledarnas korta 
kommentarer om Aaa-gruppen och religion har också en sådan dimension. 
De hade olika åsikter och mening. Mitt bidrag till diskussionen om religion 
utan språk är att det är problematiskt att förutsätta såsom Ashdown gör att 
ritual skall kunna skiljas åt från varandra som religiösa eller icke religiösa. I 
varje fall kan det vara en filosofisk utmatning att försöka klargöra vad man 
kan mena med religion och bugningar utan religiöst språk. Aaa-gruppen kan 
uppfattas såsom en avslappnings- och terapiform som ackompanjeras av 
sång. I princip kunde det tänkas vara vilken sång som helst med en 
avslappnande karaktär. Men den kan också uppfattas såsom ett religiöst möte 
i en ritual där en nära relation blir ett möte med Gud. Spekulativt kan jag 
tänka mig att Aaa-gruppen om den förblir en etablerad verksamhetsform kan 
komma att få en starkare anknytning till antingen omsorgssammanhang eller 
religiösa sammanhang. Vardera är tänkbara och det är kanske inte nödvändigt 
att betona det som skiljer dem åt. Upptäckten kan vara den att här är det 
meningsfullt att upprätthålla en verksamhetsform som innehåller två 
betydelsefulla aspekter. 
 
Min fråga till Ashdowns resonemang är: Hur förstår han förbindelsen mellan 
sekulärt vardagsspråk och religiöst språk? Måste det religiösa språket vara 
något avskilt? Är inte språk i vid bemärkelse ett mänskligt uttryck för det liv 
man lever? Det religiösa språket har i så fall också en vardagsfunktion. Det 
ses inte som något avskilt men något som integrerar och är inkluderat. Vidare 
förutsätter religiös livsform och språk att det finns sådant som är gemensamt. 
Till och med det som är avskilt behöver ha förbindelser till det allmänna för 
att vara förståeligt och meningsfullt. Allvaret i hur ritualen genomförs eller 
bedömningen kring huruvida ritualen är korrekt genomförd framstår för mig 
som sekundära. Det kan tänkas att övandet i bugningarna och en bedömning 
av dem handlar om något helt annat än om det korrekta. Bugningen kan vara 
ett spontant uttryck för sorg och tacksamhet. Men utifrån ett konstruerat 
exempel kan jag hålla med Ashdown om att det är märkligt ifall det inte 
skulle förekomma något tal kring ritualen. Det är brukligt i mänskliga 
sammanhang att vi återger det vi deltagit i och reflekterar över det som hänt. 
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Språk, såväl det verbala som det nonverbala, är därmed invävt i själva 
ritualen. Dialogfilosofins uppfattning om människans två förhållningssätt 
Jag-Det och Jag-Du erbjuder här en möjlighet att förstå på vilket sätt religion 
är något avskilt och samtidigt något kollektivt. Religiöst språk kan om jag 
förstår dialogfilosofins tanke korrekt förstås som hemmahörande i bägge men 
det är då fråga om olika slag av religiöst språk.  
 
För att beskriva vad jag menar föreslår jag att stammen i exemplet med 
bugningen även sjunger sånger såsom Sanctus, Kyrie Eleison eller Halleluja. 
Detta omedelbara religiösa språk (sång) kan förstås som uttryck för ett 
omedelbart Jag-Du möte. Det kan vila i en religiös livsform och vara 
självklar. Bugningarna kan såsom ett kroppsspråk, likt sångerna, inom 
dialogfilosofins Jag-Det hållning bli föremål för analys och beskrivning. Det 
religiösa språket i bugningarna blir betraktade distanserat, som objekt för en 
analy. Det går att fråga efter innehåll och anknyta till en kristen trosförståelse 
exempelvis utgående från dogmatikens förståelse av Gud såsom treenig.  
Dialogfilosofins Jag-Det hållning blir på det sättet exemplifierad i en tyst 
kultur. 
 
Kroppsspråk i Aaa-gruppen 
 
I det tidigare avsnittet 4.2 har jag betonat tanken på enhet mellan kropp och 
medvetande med hjälp av begreppet kroppsjag. Den för västerländsk filosofi 
så typiska dualismen har jag velat ersätta med en monism. Monismen betyder 
inte att jag skulle förneka möjligheten till att det ibland känns motiverat med 
ett avgränsat perspektiv så att man till exempel inriktar sig på kroppsjagets 
fysiska sida när någon har skadat sitt ben och det behöver opereras. 
Detsamma kan gälla kroppsjagets själ eller medvetande då någon upplever 
Guds närvaro eller då en dement person inte längre känner igen platser eller 
människor i sin närmiljö. Men också när man använder sig av uppdelningen i 
kropp och själ finns det skäl att beakta helheten. En amputation av benet 
innebär en omprövning av mitt kroppsjag. Min självbild och mitt medvetande 
om mig själv förändras. Likaså innebär en upplevelse av Gud eller en 
förlorad förmåga att orientera sig i närmiljön en förändring för hela 
kroppsjaget. 
 
Aaa-gruppen och dess ritual innebär såsom jag tidigare föreslagit en konkret 
handling och övning i att vara närvarande med hela sitt kroppsjag i relation 
till en annan person. Eftersom beröring är en konkret uppfordran till kontakt 
så är den kommunicerande. Handledarna uppfattade att beröringen inte var 
möjlig utan ömsesidig samverkan i den nära relationen. Det kan vara 
lockande för handledaren att tänka att ritualen är något som jag har att utföra 
enligt beröringsmetoden för taktil stimulans enligt strykningar och Keep in 
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Touch. Men i praktiken så handlade ett meningsfullt genomförande av Aaa-
gruppens ritual om ett gemensamt arbete mellan deltagare och handledare 
med respekt för varandras gränser. Det var inget som någondera parten 
suveränt kunde bestämma sig för eller behärska.  Det nära mötet var en 
möjlighet som öppnade sig utifrån en tyst kunskap om att endast ett 
samarbete mellan bägge parter kan leda mot ett möte. Risken i arbetet är att 
kontakten uteblir. Den inövade tilliten och vissheten i handlandet leder inte 
då till ett möte. Istället uppstår en osäkerhet inför att inte bli beaktad och 
bortskuffad. En sådan osäkerhet kan i slutändan leda till att paret inte kan 
arbeta tillsammans för att det till slut inte ens finns en förväntan på det i 
mötet. Med andra ord kunde detsamma sägas positivt som så att Aaa-
gruppens ritual ger ett rum för kroppsjaget att öva sig i och fördjupa 
kontakten och relationen med den andra. Det finns ingen annan möjlighet än 
att ta risken och arbeta med grundtillit och visshet som förutsättning och tyst 
kunskap om samarbetet. Aaa-gruppens ritual handlar om en verksamhet där 
jag möter mig själv i relation till den andra med hela mitt kroppsjag.374  
 
Här finns det skillnad på hur vi uppfattar kroppsspråk. Risken som jag ser 
den är att kroppen och kroppsspråket blir degraderat till ett slags verktyg för 
medvetandet. Det är en tanke som enligt min uppfattning finns inbyggd i den 
dualistiska bilden av kropp och medvetande. Enligt den är medvetandet mitt 
egentliga jag som använder sig av kroppen som ett verktyg för att förverkliga 
sin vilja och sina syften. Istället för detta tänker jag att kroppsspråket kan 
förstås som ömsesidig kommunikation utifrån kroppsjaget som helhet. Både 
kropp och medvetande är ömsesidigt beroende av varandra i den helheten. 
Neurofilosofins bild av det treledade medvetandet kan på den här punkten 
vara en hjälp i beskrivningen av kroppsspråket. På kärnjagets plan handlar 
och kommunicerar individen som kroppsjag omedelbart som en helhet. En 
sådan handling uppfattar jag såsom ett meningsbärande kroppsspråk.375  
 
I Aaa-gruppen tog sig kroppsspråket olika individuella uttryck i paren. Någon 
av deltagarna visar tydligt att den njuter av beröringen genom att tillitsfullt 
vara öppen, någon annan reagerar avvisande då känsliga ställen blir berörda. 
Handledaren igenkänner detta så att man omedelbart respekterar en tydlig 
kroppslig önskan om att inte bli berörd där eller på det sättet. Samtidigt kan 
handledaren pröva på ett nytt sätt att beröra för att den vägen tyst fråga av 
deltagren om det här är möjligt. Kommunikationen och kroppsspråket 
handlar om att handling och beröring blir meningsbärande i en sådan relation.  
 
 
 

                                                           
374  Se avsnitt 4.3 och reflektionen kring tillit och visshet. 
375  Se vidare avsnitt 4.2 om det treledade kroppsjaget . 
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Religiöst kroppsspråk 
 
Religiöst kroppsspråk och religiösa handlingar är självklara i sin livsform och 
tradition. Vanligtvis observerar vi inte de kroppsliga uttrycken för vi är så 
upptagna av det verbala. Exempel på religiösa kroppsspråk är knäfall vid 
altaret, knäppta händer vid bön, uppstigande vid evanglieläsning, korstecken 
och handpåläggning vid välsignelse. Religiöst kroppsspråk syns i en hållning 
inför nattvarden och i ett bemötande av varandra. Kroppsspråket syns också i 
den spontana reaktion att hålla om någon vid dödsbud, minnestund, 
begravning och då någon gråter. Här är ett kroppsligt språk som på ett 
medvetet och men också spontant omedvetet plan kan uppfattas vara ett möte 
mellan människor och Gud.  Kroppsspråket kan i ovan nämnda situationer 
vara uttryck för tyst religiös kunskap som fungerar trots att ordet Gud inte 
uttalas! Men inom en religiös tradition är det såklart möjligt att efteråt 
reflektera över betydelsen verbalt och få en klarare förståelse även för ett 
religiöst kroppsspråk. Till exempel kan berättelsen om den förlorade sonen i 
bibeln i en kristen religiös livsform ge en djupare förståelse för liturgens och 
församlingens fridshälsning i mässan men också för den spontana 
omfamningen vid mötet med sörjande. Poängen är att det kan vara intressant 
för en teolog men ändå sakna relevans i de praktiska situationerna. Här kan vi 
återvända till exemplet med stammen och bugningarna. 
 
Ashdown är avvisande till Winch förslag om att stammens beteende kunde 
förstås som en primitiv religiös praxis. Winch tänker sig en analogi mellan 
smärtreaktioner och det språk som möjliggör talet om smärta Ashdown 
hänvisar till en bristande analogi mellan smärtreaktioner och språket kring 
smärta.  

In this example, if someone asks us `what the tribe believes', we would not 
know how to answer, although we would say that the tribe has religious 
rituals. Winch tells us that the ritualistic behavior is `in some way set apart 
from behavior associated with everyday practical concerns' and is associated 
with a sense of wonder and awe at the tribe's environment (p. 198). At the 
same time, Winch emphasizes that there are `connections between the 
ritualistic performances and other aspects of the tribe's life' (p. 198). He 
further suggests that we can expect different degrees of devoutness among 
the practitioners of the rituals. As long as Winch is arguing only that we can 
identify practices as religious even though we do not understand the tribe's 
language, or even though we understand the language and can recognize 
nothing like an expression of belief, then the example is intelligible. 
The trouble begins when Winch suggests that the tribe's behavior may 
profitably be called primitive religious practice. By using the term 
`primitive', he makes `an analogy between the relation of such cases 
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respectively to one in which there is a developed pain language or a 
developed religious language'376  

 
Enligt vad jag förstår av Ashdowns resonemang i föregående citat så anser 
han att det finns ett problem med Winch förslag att stammens beteende kunde 
kallas för en primitiv religiös praktik. Enligt honom kan inte reaktionerna 
jämföras med spontant smärtbeteende och det verbala språk som används för 
att precisera och tala om smärta. Ashdown liksom Winch beaktar inte i sina 
synpunkter att det är möjligt med ett medvetet kroppsspråk som utnyttjar och 
förfinar spontana reaktioner och medvetet använder dem som ett 
kroppsspråk. På samma sätt som vanligt verbalt språk kommer också ett 
kroppsspråk att vara bundet till den livsform där det inövas och används. Ifall 
man beaktar den aspekten på kroppsliga uttryck så är de då i första hand inte 
enbart spontana och omedelbara utan delar av en tradition där kroppsuttryck 
och hållningar blir ett kroppsspråk.  Ett tydligt exempel på att sådant 
kroppsspråk existerar är funktionshindret dövstumhet. Teckenspråk är ett 
sådant medvetet kroppsspråk som kan drivas till en yttersta förfining.377 Med 
andra ord skulle det vara möjligt att mot Ashdown resonemang hävda att 
kroppsliga uttryck kan motsvara det som vi kallar religion. Inövning av och 
imitation av till exempel bugningar skulle då vara en viktig sysselsättning i 
en sådan kultur. Spontana primitiva kroppsliga uttryck skulle på detta sätt 
medvetet förfinas. De kroppsliga uttrycken typ bugningar skulle vi då kunna 
uppfatta och benämna såsom adekvata tysta uttryck för bön, gudstjänst, 
lovsång och andakt. Insikten från den tysta kunskapen skulle då vara att det i 
allmänhet brukar vara möjligt och troligt att man även verbaliserar det tysta 
mötet. Speciellt i mötet mellan främmande livsformer och kulturer kan det 
vara nödvändigt med samtal och dialog. Men det är inte sagt att syftet då 
längre är religiöst. Det kan till exempel vara en vilja att intellektuellt skapa 
klarhet i vad för slags fenomen bugningarna skall klassificeras som eller en 
vilja att förstå en främmande livsform. 
 

If we use `primitive' to mean `not based on reflection', for example, then an 
example of primitive pain behavior might be some one who spontaneously 
screams when his hand is burned, and an example of primitive religious 
behavior might be someone who spontaneously bows his head before an 
awe-inspiring sunset. The important conceptual difference is one that Winch 
does not note: either a baby or an adult can exhibit the primitive pain 
behavior of screaming when burned, but it is unclear what it would mean for 
a baby to exhibit primitive religious behavior. That is, an infant can react in 
pain before it can speak, but can it react religiously before it can speak? For 

                                                           
376  Ashdown 2003, (http://www.ArsDisputandi.org) 3. 
377  Sachs 1998, 85-88 Boken ”Att se röster” är en berättelse om teckenspråket. 

Tecknen i rum och tid uttrycker mening genom handling och är ett fullt utvecklat 
kroppsspråk. 
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example, can it spontaneously bow its head in respect before an awe-
inspiring sunset? These are important conceptual differences between 
`primitive' as applied to pain reactions and to religious reactions.378 

 
Då det gäller ”primitive reaktioner” som jag föredrar att kalla spontana 
reaktioner föreslår jag att vi för en stund stannar vid Ashdowns frågetecken 
kring barns möjlighet att reagera religiöst förrän det kan tala. Kort vill jag 
påminna om de resonemang jag fört i avsnitt 4.2 om betydelsen av grundtillit 
och visshet i samband med spontana reaktioner. För ett barn och för gravt 
funktionshindrade personer kan det nära mötet med en förälder eller en 
handledare vara konstituerande för det vi meningsfullt benämner tyst 
kunskap i religion. Tyst kunskap i religion framträder till exempel i följande 
citat i den vardagliga bilden av barnet vid moderns bröst för att beskriva tyst 
bön. Utan att resonera med förståndet vilar barnet i relationen till Gud. 
Grundtillit och visshet såsom spontana reaktioner uttrycker något av samma 
religiösa förhållningssätt som kan benämnas tyst bön.  
 

In understanding this one goes a long way towards understanding the 
irreducibility of a great many religious metaphors, especially in the 
language of the mystics. Despite their reputation for speaking of the trans-
empirical, a good number of the mystics’ figures are attempts to describe 
human experiences, albeit experiences of religious import. A good example 
of this is Teresa of Avila’s descriptions of the prayer of quiet in The Way of 
Perfection: 
The soul is here like a babe at the breast of its mother, who, to please it, 
feeds it without moving its lips. Thus it is now, for the soul loves without 
using the understanding. Our Lord wishes it to realize, without reasoning 
about the matter, that it is in His company. 379 

 
Kroppsspråkets uttryck är i en sådan religiös bild spontant och omedelbart. 
Det kan meningsfullt beskrivas som uttryck för en religiös relation präglad av 
spontana reaktioner såsom grundtillit och tystnad. Bilden av bönen som 
barnet vid moderns bröst kan vi förstå att även är centralt för en förståelse av 
religion i Aaa-gruppens ritual. I mötet och genom beröringen i den nära 
relation mellan deltagare och handledare finns bilden av ett möte som är 
präglat av kärlek, grundtillit och tystnad.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
378  Ashdown 2003, (http://www.ArsDisputandi.org) 3.  
379  Soskice 1985, 95 
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5.3 Helig ritual, religiös livsform och religiöst språk  

I detta avsnitt vill jag ur en religionsvetenskaplig synvinkel fördjupa 
förståelsen och reflektera över Aaa-gruppens ritual. Jag utgår ifrån att en 
förståelse av en verksamhetsform som Aaa-gruppen är beroende av de 
etablerade föreställningar och vanor som finns i samhället och i 
forskarsammanhanget. Därför återknyter jag i detta avsnitt till den tidigare 
förda reflektionen om hur vi kan förstå Aaa-gruppen som ett religiöst eller 
icke-religiöst fenomen men nu ur en religionsvetenskaplig synvinkel. På 
vilket sätt kan ett religionsvetenskapligt synsätt bidra till att klargöra frågan 
om religion i Aaa-gruppen? En svårighet och möjlighet som präglar 
religionsvetenskap är att den har ett tudelat förhållningssätt till religion. 
Religion uppfattas å ena sidan vara ett allmänmänskligt fenomen som tar sig 
likartade uttrycksformer i olika kulturer men å andra sidan ett specifikt 
avgränsat fenomen som kan beskrivas som binär gränsdragning mellan helig 
och profan. Detta synsätt behöver jag beakta när jag  reflekterar över hur vi 
på ett meningsfullt sätt kan förstå en rituell verklighet. Verklighet låter sig då 
delas i det som är heligt och det som är profant. Heligheten kan beskrivas 
som hörande till religion medan det profana är icke-religion. 

I det senare fallet är det en viktig uppgift att kunna skilja dem från varandra.  
I religionsvetenskapligt arbete beskriver, analyserar och reflekterar man över 
olika religiösa fenomen, olika slags kyrkor och religiösa rörelser. Dessa 
arbetssätt använder religionsvetare för att förstå religiösa fenomen såväl i den 
egna kulturen som i främmande kulturer. I samband med materialet från Aaa-
gruppen kan religionsvetenskapligt arbete knytas till begrepp som Aaa-
gruppens ritual, helig-ohelig och religiös livsform. 
 
Vid mötet med främmande religiösa livsformer föreställer vi oss att vi utifrån 
en yttre position som kan beskrivas som det välbekanta försöker förstå det 
främmande. En sådan beskrivning av religionsvetenskapens situation 
uppfattar jag som problematisk. Tanken på ett yttre betraktande kan implicera 
föreställningen om ett oberoende forskarsubjekt med en distans till det 
fenomen och objekt man vill studera. Något sådant oberoende forskarsubjekt 
anser jag att inte är möjligt vilket är framgår av de tidigare tankar jag 
presenterat kring kroppssubjekt och verklighet.380  Kroppsjaget ser och förstår 
det främmande utifrån sina egna förutsättningar. Något annan möjlighet finns 
förstås inte. De flesta människor kan känna igen sig i en sådan beskrivning. I 
mötet med det okända och främmande anknyter vi till det bekanta. En sådan 
första uppfattning om det främmande utesluter inte att vi senare reviderar 

                                                           
380  Se avsnitt 4.1 och 4.3 samt 4.4 ”Sammanfattning”. Kroppsjag och verklighet är 

indragna i varandra. Det finns inte en oberoende betraktarposition för kroppsjaget.  
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våra uppfattningar då vi närmare fått bekanta oss med det och framförallt en 
längre tid leva i kontakt med. Det som varit främmande blir då alltmer 
välbekant. I mötet uppmärksammar vi vanligtvis först sådant som avviker 
och är annorlunda utgående från den egna religiösa kulturen. Man anser sig 
utifrån en distanserad position kunna beskriva det främmande beteendet som 
en grupp människor är engagerade i, ungefär som vid en turistresa i ett 
främmande land då vi kan förstummas av en miljö som avviker från den 
egna. Detta kan verka helt märkligt för den infödde boaren som levt hela sitt 
liv där och uppfattar samma miljö som det vardagliga.381 
 
I mötet med främmande religion uppmärksammar vi rituellt beteende i 
samband med barns födelse, vid bröllop eller vid någons död. Utgående från 
den egna religiösa livsformen uppfattar vi de skillnader som förekommer i 
rituellt beteende och de religiösa föreställningar och symboler som används. 
Det är svårare att uppmärksamma likheter och sådant som är självklart 
förutsatt. Ett exempel på likhet kunde till exempel vara det gemensamma 
behovet att samlas vid skiften i livet och användande av vardagliga saker 
såsom vatten, mat, blommor, ljus och sand som symboler när ett socialt 
sammanhang förändras av födsel eller död. Koncentrationen vid det som 
avviker från våra egna föreställningar kan försvåra förståelsen eftersom det 
inte verkar ha sin grund i något gemensamt. Frågan är om det är möjligt utan 
att dela varandras livsform i någon mening, vilket kan leda till en skeptisk 
hållning till vad vi överhuvudtaget kan veta.  
 
Det beteende som ingår i Aaa-gruppens ritual är visserligen inte 
hemmahörande i en främmande kultur fastän det nog går att hävda att det 
uppstår en egen omsorgskultur i samband med en omsorgsverksamhet som 
bedrivs inom Kårkulla samkommun.382 Möjligen kunde vi säga att 
verksamheten inom Kårkulla samkommun representerar ett slags avgränsad 
subkultur bland personer med kognitiva funktionshinder i en finlandssvensk 
och finsk kulturkrets. I Aaa-gruppens ritual383 ingår också element såsom 
kontemplativ gregoriansk sång och taktil stimulans vilka kan uppfattas som 
främmande eftersom det vanligtvis inte är så många som konkret har prövat 
på någondera. Vad som omedelbart inträder vid ett möte med Aaa-gruppen är 
försöken att från ett distanserat perspektiv analysera, definiera och förstå det 
beteende och den ritual man iakttar, något som är typiskt överhuvudtaget för 
oss människor vid det omedelbara mötet av något nytt. Vi vill känna igen, 
bedöma likheter och olikheter, kategorisera och inordna det vi möter med 
                                                           
381  Illman 2004, I boken  ”Gränser och gränsöverskridanden, skildrade erfarenheter av  

kulturella möten i internationellt projektarbete” redogörs för sådana möten.  
Nynäs 1998, 318-319. Främlingskap kan, såsom Nynäs gör, förstås som en aspekt av 
mellanmänsklig interaktion.  

382  Se närmare redogörelse avsnitt 2.3 ”Kårkulla samkommun och Borgå stift” 
383  Aaa-gruppens ritual finns som bilaga 3.  
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tidigare erfarenhet och kunskap. Det kan till exempel ske genom omedelbara 
associationer till något som Aaa-gruppens ritual påminde om. 
  
I ett sådant ärende kan vi återvända till Aaa-gruppen och den del av 
frågeformuläret till handledaren som bad dem associera till liknande 
erfarenheter. Frågan löd: Vilka upplevelser påminner Aaa-taktilgruppen om? 
Nämn upplevelser som aktiverades under Aaa-gruppen.  Såsom jag tidigare 
har redogjort i avsnitt 3.3 så var det inte alla av handledarna som svarade på 
den frågan. Det var endast 4 av 6 handledare som besvarade frågan vilket 
enligt mig kan förstås på två sätt. Antingen så att det inte fanns något som 
påminde om Aaa-gruppen eller så att frågan inte kändes angelägen att 
besvara. I det första fallet är det anmärkningsvärt att Aaa-gruppens ritual inte 
påminde om något tidigare. Den uppfattades vara en unik helhet som inte 
direkt väckte tankar om likhet till något annat. I det senare fallet kan jag 
förstå att ifyllandet av frågeformulär på den här punkten krävde litet mer än 
att spontant kryssa för reaktioner och känslor. I samarbetet med deltagaren 
blev tröskeln då möjligen för hög. Det var enklare att inte ge något svar 
överhuvud. Vad de uteblivna svaren i varje fall aktualiserar är att om det inte 
finns något som påminner om tidigare erfarenheter av något liknande så 
uteblir associationerna. Det pekar på att våra föreställningar är knutna till de 
praktiska fenomen vi möter och tillägnar oss inom de livsformer där vi växer 
upp och är vana vid.  I detta avsnitt väljer jag att reflektera över det 
meningsfulla i Aaa-gruppen med hjälp av de associationer som berör frågan 
om den religiösa aspekten i Aaa-gruppen.  Några av svaren associerade till 
tydligt religiösa fenomen såsom tystnadsretreat, meditation och klosterliv.  I 
det följande reflekterar jag över betydelsen av sådana associationer. 384 
 
Tystnadsretreat, meditation och klosterliv 
 
Det intressanta med associationerna är att de alla är besläktade med varandra. 
De pekar mot sådana religiösa traditioner där man drar sig tillbaka från 
vardagen för ett koncentrerat liv i arbete och bön. Associationerna ger 
anledning att reflektera över olika sidor i Aaa-gruppen. Då vi får frågan om 
associationer i relation till en verksamhet eller ett beteende så reagerar vi 
omedelbart intuitivt på det vi är med om eller iakttar. Hur man förstår sådana 
associationer anser jag har att göra med tidigare erfarenheter och den 
livsform som man vuxit upp i och deltar i. Till livsformer hör också vanan att 
fälla omdömen i nya sammanhang. I samband med Aaa-gruppens ritual 
beskrev handledarna tre associationer: tystnads retreat, meditation och 
klosterliv. Dem kommer jag nu att reflektera över i relation till Aaa-gruppen. 
Då man associerar till en annan verksamhet så måste associationen, som jag 

                                                           
384  P1F 1.10, P1F 19.11, P2F 29.10, P4F 22.10,  P4F 29.10, P4F 12.11, P4F 19.11, P4F  

3.12, P5F , 22.10, P5F 19.11, P5F 3.12, och P5F 17.12 
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förstår det, bygga på att det finns en tillräcklig likhet för att associationen 
skall uppstå. Samtidigt finns det också sådant i verksamheten som avviker. 
Men avvikelsen är inte så stor att den skulle hindra en association. Det är 
med andra ord likhet och avvikelse som är nödvändiga att reflektera över nu 
då jag diskuterar de olika associationerna. Samtidigt måste den här 
reflektionen betecknas som spekulativa förslag att ytterligare förstå Aaa-
gruppen utifrån det som associationerna implicerar. Inom livsformsfilosofin 
kan det metodiska begreppet språkspel utgöras av konkreta exempel på 
aktiviteter som kan vara belysande vid upplösningen av religionsfilosofiska 
problemställningar. Associationerna till tystnadsretreat, meditation och 
klosterliv kan var exempel på hur vi relaterar till olika mänskliga fenomen 
som kan fördjupa förståelsen.  
 
Associationen till tystnadsretreat är förbunden med den retreatverksamhet 
som handledaren hade erfarenhet av och som upprätthålls av retreatstiftelsen 
Snoan i Borgå stift.385 Tystnadsretreat-associationen kan som jag bedömer 
saken uppfattas som så att Aaa-gruppens två aktiva element, den 
kontemplativa gregorianska sången och beröringen enligt ”Keep in Touch” 
metoden, bägge utförs i en avskärmad miljö. Gruppen drar sig tillbaka från de 
vardagliga arbetssysslorna som handlar om olika slags aktivitet avbruten av 
mat och kaffe. På eftermiddagen från kl. 13:30-14:45 på vägen hem från 
arbetet och den dagliga sysselsättningen samlades man i salen för fysioterapi. 
Associationerna till tystnadsretreat kan ha två sidor. Den ena bygger på att 
den taktila stimulansen utfördes mellan deltagare och handledare under 
tystnad. Tystnaden är genomgående för all retreatverksamhet på Snoan. Men 
tystnaden är också naturlig då beröring och handling övertar talets plats. 
Istället för att tala så handlar man i enlighet med ritualen, något som 
småningom blir en väl inövad vana. Det gemensamma och koncentrerade 
genomförandet av Aaa-gruppens ritual kan liknas vid tystnadsretreatens olika 
arbetspass. 
 
Den andra sidan av associationen handlar om tystnaden och sången i rummet 
enligt ritualen. Denna tystnad var påtaglig och närvarande trots att den 
kontemplativa sången pågick nästan hela tiden förutom en gemensam tystnad 
på cirka fem minuter mot slutet i ritualen. Kontemplativ gregoriansk sång 
sjungs med ytterst svag röstvolym vilket paradoxalt nog kan förstärka 
upplevelsen av tystnad. Eftersom tystnadsretreatens bönestunder i tidegärden 
är baserad på gregoriansk sångstil så kan man förstå att retreatassociationen 
kunde liknas vid en sådan sida. 
 
Däremot finns det också skillnader till tystnadsretreat såsom den praktiseras 
inom Snoan. Det gäller till exempel tidsaspekten. En tystnadsretreat pågår 
                                                           
385  Information om Snoans verksamhet fås via www.larkkulla.net 
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vanligtvis i flera dagar och har olika element såsom tidegärden, 
djupmeditation, utevistelse, måltider, enskilda samtal och mässa. Den andra 
associationen kring meditation kan också beröra kroppsligheten i Aaa-
gruppen. I objektslös meditation, som var bekant för handledaren som gjorde 
associationen, använder man sig av hjälpmedel som sittkudde och pall för att 
ge kroppen en bra sittställning och för att möjliggöra en fri djupandning. På 
ett liknande sätt användes hjälpmedel också i Aaa-gruppen. Madrasser, 
kuddar, dynor och filtar används för att ge en bra ställning åt kroppen för 
taktil stimulans. En bra kroppsställning är viktig med tanke på en avslappnad 
andning. Koncentrationen i att utföra uppgiften enligt en bestämd ritual är 
något som också kan vara en likhet som gör att handledaren associerar 
ritualen med meditation.  
 
Skillnaden är den att det vid till exempel objektslös meditation inte finns en 
konkret objektrelation. Meditationen riktar sig inte mot någon eller ett något 
till exempel ett ljus eller en bild. I Aaa-gruppen däremot finns det konkreta 
objekt, kroppsjag som möts. Så ser det åtminstone ut till det yttre. Men 
likheten mellan djupmeditation och Aaa-gruppen kan finnas i inriktningen 
mot subjekt-subjekt närvaro. I objektslös meditation syns det genom att 
meditationen fokuserar på kroppshållning och andning samt att vänligt ta 
emot och föra vidare de tankar och bilder som genereras.  I Aaa-gruppen 
finns det en likhet till detta som jag tidigare har beskrivit med 
dialogfilosofins två ordpar Jag-Du och Jag-Det.386 Dessa två förhållningssätt 
blir i Aaa-gruppen blir konkretiserade i den nära relationen mellan 
handledare och deltagare. Jag-Du ordparet beskriver då närvaron i ett subjekt-
subjekt möte. Med hjälp av ordparet Jag-Det kan också ett problem som man 
ständigt arbetar med i såväl objektslös meditation som Aaa-gruppen 
formuleras. Problemet har att göra med vår förmåga att tolka och frestelsen 
att objektivera och beskriva. Inom objektslös meditation föds frånvaron 
genom objekt och inom Aaa-gruppen syns frånvaron i den nära relationen då 
man byter hållning till Jag-Det och man möts som subjekt och objekt. Det 
som strukturellt är gemensamt för objektslös meditation och Aaa-gruppen är 
att det är en tydligt avgränsad grupp som utför något tillsammans. Utförandet 
i ritualen yttrar sig i en gemensam koncentration och närvaro. Av den 
orsaken hade det inte varit detsamma ifall man hade gjort det ensam eller 
som ett par.387 
 

                                                           
386  Se närmare avsnitt 4.1 ”Kroppsjag och dialog”. 
387  Handledarnas bedömning om Aaa-gruppen var att det mest intensiva inträffade i  

paret man arbetade tillsammans med men själva gruppen var viktig för det hade inte 
varit detsamma att arbeta enbart i ett par. De olika paren hade litet kontakt med 
varandra under ritualen men man upplevde sig ändå som en grupp. 
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Den tredje associationen till klosterliv föreställer jag mig närmast har att göra 
med ritualen och sångerna som sjungs i Aaa-gruppen. Antifonerna, Kyrie 
Eleison, Hosanna Filio David, Sanctus, Non in Solo Pane, Människan skall 
inte leva av bröd allenast, Fader Vår och Alleluja, anknyter till sjungna 
antifoner i tidig kristen tradition.388 Associationen till klosterliv innebär en 
association till en aktivitet som är avskärmad och pågår utanför 
offentligheten i klostrets brödra-/systrakrets. Likheten till Aaa-gruppen kan 
genom associationen förstås såsom en verksamhet inom omsorgens 
avskärmande och trygga ramar. Vi kan förstå Aaa-gruppen utifrån 
klosterlivsassociationen såsom ett gemensamt arbete som avbryts för bön, 
något som är typiskt för klosterliv oberoende av konfession. Skillnaden 
mellan klosterlivet och Aaa-gruppen är att klosterlivet anknyter till en 
bestämd konfession (t.ex. kristen eller buddistisk). I Aaa-gruppen var det 
frågan om ett samarbete mellan flera parter, framförallt mellan omsorgen och 
kyrkans omsorgsarbete. På så sätt fanns den konfessionella aspekten med om 
ändå inte medvetet uttalat. Associationen till klosterliv antyder en 
begränsning. Normalt brukar gudstjänster och andakter vara offentliga, öppna 
för dem som vill delta. Men klosterlivsassociationen visar på avskärmade, 
etablerade och trygga ramar, vilket även behövdes för att Aaa-gruppen skulle 
fungera. Däremot passar inte själva rummet fysioterapisalen där Aaa-gruppen 
samlades särskilt bra ihop med klosterlivsassociationen. Fysiosalen är inte 
avskärmad för andlig verksamhet. Men den associationen hade varit ännu 
tydligare ifall Aaa-gruppen hade använt sig av andaktsrummet på Kårkulla. 
Praktisk hänsyn med tanke på madrasser och hjälpmedel gjorde att fysiosalen 
var mest användbar. 
 
De tre associationerna tystnadsretreat, meditation och klosterliv har alla 
betydelse för frågan om religion i Aaa-gruppen som jag tidigare reflekterat 
över i samband med avsnittet 5.1. Det visar sig att de aktuella associationerna 
stöder tanken på att Aaa-gruppen kan uppfattas såsom en religiös 
verksamhetsform. Nu fortsätter jag med att reflektera över religion och 
innebörden i Aaa-gruppen som en helig ritual. 
 
Helig ritual 
 
Frågan om det religiösa och icke-religiösa återvänder till detta arbete via 
heligheten, som inom religionsvetenskap kan beskrivas som en mänsklig 
erfarenhetskategori. Holm presenterar i boken ”Människans 
verklighetsbygge” två förhållningssätt till heligheten. Det ena 
förhållningssättet är dualistiskt i och med att heligt representerar något som 
är avskilt från vardagen och det profana. Det andra förhållningssättet är 

                                                           
388  Vuori 1994, 153 
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monistiskt. Heligheten binder då samman och representerar något 
allmänmänskligt.389  
  
Konkret tar sig heligheten vanligtvis uttryck i symboler som används i riten. 
Holm ger exempel på olika slags riter. Han tänker sig att ett rituellt skeende 
svarar mot myterna, det tänkta och förutsatta men inte alltid helt medvetna 
innehållet i religionerna. Riterna är beteendemässiga handlingar som utförs 
vid olika tider och stunder i en människas eller en grupps liv. Riter finns av 
en massa olika slag. Vanliga former är bl.a. födelse- och namngivningsriter, 
initiationsriter, sorge- och begravningsriter, avvärjande riter och offer av 
olika slag. Dessa alla kan allmänt taget karaktäriseras som situationsriter. 
Åtskilda från dessa är de cykliska riterna som hänger samman med årets gång 
och årstidens växlingar. Hit hör nyårsfester, vårfester, midsommarfester, 
skördefester och andra återkommande riter i en grupps liv.390 
 
Utgående från den föreslagna tanken på att riterna kan indelas i situationsriter 
och cykliska riter så kan Aaa-gruppen som verksamhetsform förstås som en 
situationsrit. Men kan Aaa-gruppen karaktäriseras som någon form av de 
ovan nämnda situationsriterna? Förslagsvis tänker jag att vi prövar formen 
för initiationsrit på Aaa-gruppens ritual. Den första gången Aaa-gruppens 
ritual genomfördes i samband med detta forskningsprojekt så kombinerades 
två tidigare verksamheter som jag kallat för kontemplativ gregoriansk sång 
och taktil stimulering. Ett sådant tillfälle kan då förstås som en initiation i 
Aaa-gruppens ritual. Det är en ritual som initierar deltagarna i ett grupparbete 
till att förstå något av betydelsen med kontemplativ sång och respektfull 
beröring, en betydelse, som i religiösa sammanhang på ett meningsfullt sätt 
kan förstås som ett Gudsmöte. När man har genomgått och medverkat i 
ritualen en gång kan den upprepas, men den första gången blir man initierad. 
Då finns det en egen erfarenhet som möjliggör samtal och reflektion. I 
samband med utbildning, retreat och föreläsning har jag varit med om detta 
många gånger. Personer som deltagit i ritualen har gjort en ny erfarenhet. 
Deltagaren har blivit initierad.  
 
Men lika väl går det att tentativt pröva offerformen för rit på Aaa-gruppen. 
Något som är typiskt för offerformen är den växelverkan som finns mellan att 
ge (offra) och ta emot. Själva ritualet möjliggör även en anknytning till 
gudstjänsten som rit genom den kontemplativa sången. I en kontemplativ 
gudstjänsttradition ger man (offrar lovsång, böner beröring och andas ut) och 
tar emot (andas in, låter sig bli berörd). Utgående från religionsvetenskaplig 
förståelse av rit kan vi förstå att Aaa-gruppen kan placeras som en 
situationsrit med inslag av initiation och/eller offer i ett 

                                                           
389  Holm 1997, 16-17 
390  Holm 1997, 63-64 



 214

religionsvetenskapligt sammanhang. Men vad har därmed blivit klarlagt? Jo, 
till exempel kan man tänka sig att genom detta har det blivit klarlagt att Aaa-
gruppen ur ett religionsvetenskapligt perspektiv kan förstås som en religiös 
rit. Men hur kan vi förstå myten: det tänkta men inte alltid helt medvetna 
innehållet i religionen i Aaa-gruppen? Det finns i varje fall inte implicit 
någon mytisk berättelse som sammanhänger med Aaa-gruppens ritual. Men i 
en kristen tradition är det ändå inte svårt att dra paralleller till bibelberättelser 
rörande Jesus och rituella möten som har att göra med beröring. Sådana 
exempel är, mötet med kvinnan som var obotligt sjuk och kvinnan som 
tvättar Jesu fötter och torkar med sitt hår. Dit hör de rituella mötena med 
lärjungarna till exempel fottvagningen (Joh. 17) och påskmåltiden.391  
 
Härmed återkommer frågeställningar kring tyst kunskap som jag behandlade 
redan i förra avsnittet 5.2. Religiöst språkbruk är förknippat med fenomen 
som vi lärt oss hör till religion. Ifall vi vid själva betraktelsesättet överbetonar 
möjligheten att utifrån ett objektivt och rationellt perspektiv kunna bedöma 
religion så reducerar vi religion till språkliga begrepp och mönster lösgjorda 
från konkret praxis och erfarenhet. Enskilda individer gör sina omdömen 
utgående från den verklighet av beteenden, värderingar och system av 
omdömen som den har vuxit upp i och delar. Med detta vill jag antyda att 
möjligheten att göra omdömen är interna och intersubjektiva. Däremot finns 
det enligt mig inte en extern möjlighet att slutligt avgöra. Våra 
förhållningssätt till religion blir avgörande först när vi tror att det är 
informativt eller värdefullt att Aaa-gruppen kan uppfattas som en situationsrit 
med eller utan element av offer. Det gör jag vi möjligen ifall vi redan tidigare 
har erfarenhet av de religiösa livsformer och traditioner som gör det möjligt 
att beskriva religiösa fenomen med sådana begrepp.  
 
I Aaa-gruppen kan det sålunda finnas anledning att samtala om huruvida de 
förslag som religionsvetenskapens arbetssätt tar fram, känns relevanta och 
talande. Men det är att observera att intresset och syftet är då ett annat. Aaa-
gruppen är en verksamhetsform med tanke på att erbjuda personer med grava 
funktionshinder en verksamhet och ett meningsfullt möte med handledaren 
och de övriga paren. Hur vi förstår detta är sedan något annat. Aaa-gruppen 
blir ett exempel på hur olika förhållningssätt möts. Det väsentliga är 
bedömningen av den praxis som ritualen bjuder till. Om den gemensamma 
bedömningen i gruppen är den att det fungerar så fortsätter verksamheten. En 
förståelse av meningen med gruppen behöver inte gå längre än så.  
 
Anmärkningsvärt och beskrivande för situationen är därför att ingen av 
handledarna har hänvisat till texterna och innehållet i de kontemplativa 

                                                           
391   Vanier 1998, Boken ”The Scandal of Service, Jesus washes our feet” är en  

introduktion i en livshållning präglad av Jesu fottvagning.  
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sånger som sjungs då det gäller frågan om religion. En forskare inom 
religionsvetenskap och teologi eller en präst arbetar vanligtvis med texter då 
det gäller att avgöra en fråga. Vi undersöker och studerar det som sägs och 
skrivs och gör därefter en bedömning i relation till den tradition som vi själva 
hör till. Förhållandet mellan religiös tradition och praktiskt handlande samt 
de religiösa föreställningar som hör ihop med detta ger anledning att 
reflektera över religiöst språkbruk.  Vad är det för slags språk och hur kan vi 
förstå religiöst språkbruk? 
 
Religiöst språk 
 
I den tidigare framställningen har jag med användande av Holms beskrivning 
över begreppet helighet sett på det ur ett dualistiskt och ett monistiskt 
perspektiv. Då det gäller religiöst språkbruk så finns det liknande tendenser 
att reflektera över. Är ett religiöst språkbruk skarpt åtskilt från sekulärt 
språkbruk och hur skall vi förstå den dualistiska skillnaden? Problemet enligt 
mig är att den synen reducerar religiositet till utsagor om Gud och hänvisar 
Gud till en metafysisk verklighet och isolation utanför vardagslivet. Därför 
föredrar jag att förstå religiöst språkbruk monistiskt såsom en form av ett 
vardagligt språkbruk. Då begränsas inte språkbruket till typiska religiösa 
situationer såsom gudstjänst. Istället kan då språket och bilderna i den 
religiösa gudstjänsten beröra till exempel utförandet av arbetet samt ansvaret 
för familj och trafikanter i trafiken. Grundhållningen i dessa vardagliga 
exempel kan då sägas vara religiös fastän utförandet av arbetet inte i 
praktiken skulle motiveras med ett endaste bibelord. Frågan är ändå hur vi 
kan förstå att människor tänker och handlar religiöst samt använder sig av 
religiöst språk.   
 
Det meningsfulla i ett religiöst språkbruk som jag förstår det är knutet till 
religiös tradition och de omdömen som fälls i religiösa sammanhang. 
Karakteristiskt för religiöst språkbruk är att det är uttryck för bön och lovsång 
i första hand. Enligt en dialogfilosofisk förståelse är religiöst språkbruk 
därför framförallt knutet till en Jag-Du hållning till omvärlden. Ett språkbruk 
i relation till det eviga Du som möter i varje enskild kropp. Språkbruket är 
således inte empiriskt rationellt utformat för att uttrycka och utforska 
verkligheten sådan den finns omkring oss. Det religiösa språket är knutet till 
ett möte, ett samtal och en dialog (i vid mening fattad både verbalt och 
nonverbalt) som den religiösa människan är indragen i. 
 
Religiöst språk hör enligt min mening samman med religiöst handlande 
såsom i till exempel Aaa-gruppen. Här kan man såsom jag tidigare gjorde 
reflektera över associationen till klosterliv och dess begränsning. Det är 
också möjligt att reflektera över Aaa-gruppens ritual i relation till offentlig 
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religionsutövning, till gudstjänsten och dess moment. I mässan ingår element 
som sjungs i Aaa-gruppen. Till exempel antifonen Kyrie eleison hör till 
gudstjänstens inledning.392  Men är det då detta bruk i en offentlig gudstjänst 
som får oss att karakterisera ett uttryck som ett religiöst språk? Man kan 
förstås förstå saken så att ett religiöst språk handlar om relationen till Gud 
och i så fall är böner lovsånger och texter som används i kyrkans olika 
sammanhang religiösa texter. Men är det intressant för den som ber eller 
lovsjunger att det man tillsammans med andra kollektivt sjunger blir benämnt 
som ett religiöst språk? För religionsfilosofen kan det vara avslöjande att en 
stund stanna inför det faktum att språk och handling i bestämda syften följs 
åt. Vad är syftet med att kategorisera ett religiöst språk? I såväl bön som 
lovsång är det fråga om en aktivitet som inte har ett tydligt informationssyfte. 
Som om inte Gud visste allt det som förs fram i bön och lovsång. Kan det 
vara så att religiöst språk upprättar och upprätthåller relationen till det eviga 
Duet på ett paradoxalt sätt? Trots att man formellt kan översätta den grekiska 
texten ’kyrie eleison’ till svenska Herre förbarma dig, så är ändå frågan om 
betydelsen av det religiösa språket inte kan översättas till något annat språk. 
Det religiösa språket är ett handlingens språk om man vill betona dess särart.  
Användningen är knutet till bön och lovsång.  I samband med dialogfilosofin 
är det enligt min mening viktigt att observera att religiöst språk inom Jag-Du 
hållningen inte reducerar Gud till ett objekt. Men då subjekt-subjekt 
relationen verbaliseras och förvandlas till en subjekt-objekt relation i Jag-Det 
hållningen, blir Det eviga Duet, till exempel inordnat i en religiös kristen 
tradition och benämnd såsom Fader, Son och Helig Ande. Huvudintresset för 
bönen Herre förbarma dig, blir då logiskt och teoretiskt. Hur kan vi på ett 
teoretiskt plan förstå att detta går ihop? En viktig poäng att uppmärksamma 
är att det religiösa språket med dess berättelser, symboler och metaforer är 
knutet till den praktiska religiösa tradition där språket används och inlärs. Det 
kan betecknas såsom en religiös livsform. En annan väsentlig poäng skulle 
vara att religiöst språk inte i första hand är ett kunskapsspråk som 
objektiverar utan ett språk som spontant uttrycker ett religiöst förhållningssätt 
till livet. 
 
Då det gäller frågan om religiöst språk vill jag i samband med Aaa-gruppen 
betona insikten att religiöst språkbruk också kan vara nonverbalt. Herre 
förbarma dig kan uttrycka en attityd som tar sig enbart kroppsliga uttryck. 
Till exempel då människor stöder varandra i samband med dödsfall så kan 
den gemensamma gråten och omfamnandet vara liknande kroppsliga uttryck 
för ett nonverbalt religiöst språk. Något liknande sker vid tändandet av ljus 
vid olycksplatser. Det blir meningsfullt i själva situationen men försöker vi 
översätta det till teoretiska kunskapskategorier så kan det förlora sin mening. 
På samma sätt låter sig inte bönen Kyrie eleison, Herre förbarma dig, 
                                                           
392  Holm 1997, 126-128 
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översättas till kunskapsspråk. Herre är i detta sammanhang inte ett teoretiskt 
uttalande om att Gud är empiriskt verklig. Själva det religiösa tilltalet och 
situationen innefattar i sig relationen till Gud och en helighet som framträder 
vid det mötet. En religiös tradition och vana erbjuder en möjlighet till möte 
med Gud i till exempel krissituationer då man är förkrossad och inte orkar 
vidare av egen kraft. 
  
En kunnig användning av religiöst språk inbegriper som jag förstår det en 
medvetenhet om den interna realism som framträder. Man har erfarenhet av 
och har övat sig i till exempel bön och lovsång. Det syns i att man förstår hur 
religiöst språk fungerar och kan använda det i lämpliga situationer. Inför en 
läckande vattenkran kan man vanligtvis inte utbrista Herre förbarma dig. 
Men då man drabbas av katastrofer och kriser kan det vara adekvat och 
rentav nödvändigt att spontant utbrista i Herre förbarma dig. På den här 
punkten ansluter jag mig till den förståelse av Wittgensteins uppfattning om 
religiöst språk som Eriksson uttrycker på följande sätt. 
 

Wittgenstein var, som jag ser det, konsekvent i denna sin uppfattning. Det 
religiösa kan aldrig översättas till vetandets språk, religiösa uttryck kan bara 
säga sig själva i annat fall blir talet kring det religiösa till svammel. I stället 
för att se det som en brist att religiösa uttryck är oöversättliga, såg han det 
genom hela sitt författarskap som något att värna om.393 

 
Närvaro och centrum 
 
Enligt vad jag förstår är det oöversättliga i religiöst språkbruk knutet till 
religionens karaktär av mänsklig närvaro, som vi konstaterat att inom 
dialogfilosofin uttrycks med Jag-Du ordparet. Så fort man försöker översätta 
denna närvaro till vetande eller kunskap så riskerar man att skapa distans där 
det blir något förflutet, en erfarenhet som man har objektiverat och kan 
berätta om. Denna Jag-Det erfarenhet tar sig uttryck i berättelser som börjar 
uppfattas parallellt med andra berättelser om verkligheten, framförallt sådana 
som den empiriska vetenskapen berättar. Så blir det till en kollision där 
någondera berättelsen måste vara sann, den andra falsk. Poängen här är att 
berättelserna rör sig på olika plan. Till exempel diskussionen om 
skapelseberättelsen tar sig helt olika uttryck om den ses ur ett omedelbart 
Jag-Du perspektiv eller ur ett vetenskapligt perspektiv.  I det ena fallet möter 
jag i mina möten med andra människor närvaron Gud, skaparen av allting på 
ett paradoxalt sätt. I det andra fallet blir det en diskussion om hurudan 
verkligheten är beskaffad. Men det är en diskussion som enligt mig sker på 
felaktiga premisser. Det att religiös närvaro beskrivs inom religiösa 
traditioner på ett objektiverande sätt såsom Jag-Det grundordet beskriver det 

                                                           
393  Eriksson 1998, 245 



 218

innebär att man börjar jämföra det som inte kan jämföras. Det ena har sin 
grund i ett objektiverande religiöst språk där närvaron består av ett möte med 
den treenige Gud som har skapat såväl himmel som jord. En sådant 
objektiverande språk bär på sig frestelsen att betraktas som en empirisk 
utsaga om himmel och jord. Eriksson gör en enligt mig viktig poäng av att 
religiös användning har ett annat syfte än att beskriva verkligheten empiriskt.    
 

Vem skulle vi i så fall föreställa oss att (sic) har gjort de observationer som 
återges i skapelseberättelsen, och med vilka metoder? Vilken innebörd har 
det att tala om ´dag´ och ´natt´ före solens skapelse? Hur kan vi fysikaliskt 
operationalisera utsagan att Gud sade det eller det? Att läsa Förste Mosebok 
som en fysikalisk beskrivning ter sig som ett uppenbart missförstånd… 
Givetvis kan man inom ett religiöst samfund anse att skapelseberättelsen 
utesluter fysikaliska teorier om universums uppkomst, liksom anhängare av 
antireligiös ideologi kanske anser att naturvetenskapliga rön utesluter en 
religiös världsuppfattning. Men konflikten beror i så fall på ett inom 
religiöst eller ideologiskt ställningstagande, den följer inte av det religiösa 
språkets natur.394 

 
Däremot kan religiöst språkbruk uttrycka min relation till omvärlden och vara 
en viktig del av mitt sätt att leva i respekt inför naturen och allt det levande. 
Det kan motivera mig och engagera mig och vara en hjälp i katastroferna. 
Detta språk är uttryck för en holistisk meningsfull hållning hos människan 
som benämns som religiös.  
 
I den västerländska kultur som är präglad av vetenskapsoptimism och 
rationalism föreställer vi oss lätt att religiösa övertygelser måste kunna 
uttryckas med andra termer än religiösa. Annars har de inte någon mening. 
Ifall de skall ha en teoretisk mening, det vill säga, tala om något faktum, 
måste de kunna översättas till vetenskapliga eller likvärdiga termer. Men 
sådana krav går inte att ställa på religiösa övertygelser då de inte bygger på 
teoretiska resonemang utan istället vilar i religiösa livsformer. På mötet med 
verklighet som undandrar sig teoretiska förklaringar.  Jag håller med Thalén 
som citerar en träffande anmärkning av Elisabeth Hermodson:  
 

...att det personliga möte med verkligheten, som vi kallar Gud, hör ihop med 
det ursprungligaste, vitala, erotiska och primitiva jaget hos en människa, 
detta kan intellektualisten naturligtvis inte förstå.395 

 
Närvaron och mötet med Gud kan då förstås som det centrum som frågan om 
verklighet kretsar kring. Varje beskrivning av denna närvaro och de 
relationer som människan med hela sitt kroppsjag upprättar blir med 

                                                           
394  Eriksson 1998, 242,  
395  Eriksson 1998, 243 
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nödvändighet reduktionistiskt, men i olika situationer och syften blir 
beskrivningarna användbara och fungerande. Den totala närvaron och 
centrum är endast tillgängligt i nuet. Religiöst språkbruk syftar till denna 
närvaro. Läsandet av bibelord, lovsång och bön är konkreta uttryck för en 
sådan strävan. Frestelsen ligger i att söka bekräftelse för en religiös 
verklighet med de medel som empirisk vetenskap erbjuder. I ett sådant 
sammanhang är det intressant att notera att Wittgenstein visar att vårt 
språkande ytterst är grundlöst, eftersom språket vilar på hur vi handlar och 
reagerar, vilket inte är sådant som kan ges grunder. 
  

Det är sant att vad som helst kan rättfärdigas på något sätt. Men språket som 
fenomen vilar på regelbundenheten, på överensstämmelsen i handling. Här 
är det av största vikt att vi alla, eller det enorma flertalet av oss, 
överensstämmer i vissa saker. Jag kan t.ex. vara tämligen säker på att de 
allra flesta människor som ser detta objekt kommer att kalla det ´grönt´.396 

 
Då det gäller Aaa-gruppen menar jag att det väsentliga således är huruvida 
den gemensamma bedömningen är att verksamhetsformen fungerar bra för 
dem som deltar. I andra hand kommer sedan frågetecknen kring hur vi skall 
förstå en sådan verksamhet. Poängen med det rituella har att göra med att där 
förverkligas samma sak. Att vi i den pågående återkommande närvaron 
förmår bereda rum för ett subjekt-subjekt möte. Riten inbjuder inte till 
reflektion och det religiösa språket har sin betydelse av att vara ett Jag-Du 
språk och ett uttryck för den omedelbara relationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
396  Eriksson 1998, 187 
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5.4 Sammanfattning 
 
I kapitel 5 ”Religiös mening och kontext” har jag utgående från tre 
sammanhang och tre filosofiska perspektiv reflekterat över religiös mening i 
samband med Aaa-gruppen och omsorgskultur. Det första 
livsformsfilosofiska perspektivet innebar att jag reflekterade över frågan om 
religiös mening i avsnitt 5.1 ”Livsform och religiös mening”. Omsorgen som 
livsform består i samband med Aaa-gruppen av att tre sammanhang är i fokus 
i livsformen. De har jag tidigare benämnt för omsorgssammanhang, religiöst 
sammanhang och forskarsammanhang.397 
  
Viktiga upptäckter för förståelsen av Aaa-gruppens religiositet var den 
betydelse som allmänt accepterade meningar som finns i livsformer får för 
bedömningen av en ny verksamhetsform. Ny i den bemärkelsen att det inte 
tidigare inom omsorgssammanhanget har förekommit en liknande 
verksamhetsform. I Aaa-gruppens ritual möts deltagare med grava 
funktionshinder och handledare för att genomföra ritualen som i huvudsak 
består av taktil stimulering och kontemplativ gregoriansk sång. Däremot är 
själva tillvägagångssätten inte nya inom omsorgsarbetet. Hela tiden finns det 
en strävan efter att kvalitativt utveckla arbetet med gravt funktionshindrade 
personer. Olika arbetsformer prövas, nya grupper bildas och avslutas. Det 
intressanta att upptäcka var att meningar tenderar att vara relaterade till 
tidigare omdömen och sedvänjor. Det blev tydligt att mening i Aaa-gruppen 
kan hänföras till olika sammanhang. Bland annat kan gruppen hänföras till ett 
fysioterapeutiskt sammanhang och till ett religiöst sammanhang. En annan 
viktig insikt var att ny kunskap växer fram i en konkret samverkan och i 
prövande av en verksamhet och inte endast som teoretiska kombinationer av 
tidigare kunskap. Ny kunskap kan upptäckas då man aktivt, i ett 
gränsområde, arbetar för och försöker få fram bättre verksamhetsformer för 
gravt funktionshindrade personer. Det har därför varit fruktbart att knyta den 
religionsfilosofiska reflektionen till Aaa-gruppen som ett gränsområde. Det 
är naturligt att reflektion och bedömning visar sig vara beroende av tidigare 
bedömningar som hör samman med mänskliga livsformer. Sammantaget görs 
det alltid bedömningar och avgöranden inom det som kan benämnas som 
livsformer och som i detta arbete har identifierats med tre perspektiv och 
sammanhang. De är konkret representerade av organisationerna Kårkulla 
samkommun, Stiftsrådet i Borgå stift och ämnet Teologisk etik med 
religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Ett viktigt resultat var att de olika 
handledarnas omdömen gällande religiositeten i Aaa-gruppen också kan 
uppfattas representera olika förhållningssätt till religion i ett senmodernt och 
sekulärt samhälle. Detta avspeglade sig i pluralistiska förhållningssätt till 
Aaa-gruppen. 
                                                           
397  Se avsnitt  2.4 ”Sammanfattning”. 
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I avsnitt 5.2 ”Tyst kunskap och kroppsspråk” riktades uppmärksamheten mot 
handlingarna och vanan, d.v.s. den vardag där personer med grava 
funktionshinder lever och arbetar. I anslutning till begreppet tyst kunskap 
reflekterade jag över Aaa-gruppens material. Tyst kunskap i Aaa-gruppen 
kunde utgående från omsorgspraxis verbaliseras och uttryckas. Frågan om 
tyst kunskap aktualiserade frågan om hur vi vanligtvis uppfattar relationen 
mellan upplevelse och språk. Den frågeställningen reflekterade jag över 
utgående från det livsformsfilosofiska exemplet kring privatspråk och dess 
mening. I det sammanhanget omfattar jag den livsformsfilosofiska tanken om 
att upplevelser inte är exklusivt individuella och därför behöver bli tolkade 
eller översatta med hjälp av ett verbalt språk. Upplevelser är spontana 
reaktioner som redan i sig kan vara meningsfulla uttryck. Ett verbalt språk är 
inte enbart en översättning eller en tolkning av upplevelsen. Men språket 
medger en parallell berättelse och ett språkspel som möjliggör preciseringar, 
samtal och reflektioner kring upplevelser. 
  
Livsform i grupptillhörighet och aktivitet formar mening och förståelse. Jag 
kom att reflektera över de observationsprotokoll och frågeformulär jag 
använde i Aaa-gruppen. De är typiska för vetenskap som vill mäta en 
upplevelse och ge en tolkning och översättning av upplevelsen till empiriskt 
mätbara siffror och ord. Härvidlag kom jag att uppmärksamma frågan om 
religion kan existera utan språk. Jag tog ansats i en reflektion som Ashdown 
fört i relation till Winch tankar om att språket växer fram eller uppstår ur 
spontana reaktioner. Jag förenade mig med livsformsfilosofins insikt om att 
spontana reaktioner inte kan användas som en teoretisk grund för religiöst 
språk. Det är inte möjligt att bilda en religiös teori som utgår från ett 
orsakssamband mellan spontana reaktioner och religiöst språk. I stället för ett 
orsakssammanhang finns det ett grundläggande och för förståelsen 
konstituerande logiskt förhållande. Spontan reaktion och religiöst språk 
uppträder tillsammans och är förenade med varandra. Spontana reaktioner i 
religion kunde därmed förstås som kroppsjagets helhetsupplevelse av mening 
i Aaa-gruppen. I den nära relationen mellan deltagare och handledare 
beskrevs detta som en fördjupning av relationen. Kroppsjagets upplevelse av 
helighet uppfattades på det hela taget vara en del av helheten. 
 
En ytterligare aspekt på religiös mening i Aaa-gruppen går att förknippa med 
samhällets dominerande religiösa kultur som kan identifieras som luthersk 
folkkyrklighet. Typiskt för folkkyrkligheten är religiös pluralism och 
sekularisering. Detta trots att betoningen fortsättningsvis då det gäller 
innehållet är på läran som utläggs i predikan utgående från bibelordet. En 
typisk förståelse av Aaa-gruppen sker vanligtvis utifrån en sådan teologisk 
helhetssyn som dogmatiskt präglas av sakrament och predikan. Predikan är 
att uppfatta såsom en objektiv utläggning av bibelordets lag och evangelium. 
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I Finland uppträder kyrkligheten i en form som är präglad av pietistiskt 
väckelse. De dogmatiska lärokonstruktionerna kan verka avlägsna från den 
praxis där till exempel Aaa-gruppens ritual utförs. Men det dialogfilosofiska 
ordparet Jag-Du och den nära relationen kan förstås som det möte där 
evangeliet förändrar relationen. Det är den Helige Andes verk enligt luthersk 
trosuppfattning. Människan kan inte själv åstadkomma det. Endast en 
öppenhet utan förbehåll inför mötet med den andra kan inom luthersk 
trosuppfattning ses som den heliga andens verk. Problemet i relation till Aaa-
gruppen är att om predikan av ordet upplevs som en subjekt-objekt relation så 
fungerar det inte. Är det möjligen så att evangeliet är något som i en 
omedelbar närvaro riktar sig till kroppsjagets alla led och är uttryck för ett 
Jag-Du möte? 
 
I princip är detta inte möjligt att verbalisera för så fort man gör det stöter man 
på gränserna för definitionerna och kategorierna. Utan gränser kan ingen 
människa leva. Upplevelser likt dessa har alla men sätten att beskriva och 
definiera och reflektera över dessa är kulturbundna. De korta stunder då man 
är närvarande ersätts av frånvaro d.v.s tänkande som erinrar sig bakåt och 
oroar sig framåt. Religionen arbetar med att knyta samman allt detta. 
Begrepp som Gud och medel som ritual i form av gudstjänster och liknande 
tjänar detta stora att vara öppna för en helhetsupplevelse av ett kroppsjag i 
världen. Vår oro får oss att ängsligt försöka behärska detta faktum som är 
nära förknippat med våra begränsningar i kroppsjaget. Vi vill konstruera en 
allmän teori där kaos och tillblivelse pågår. Vi vill ha en förklaring som 
skulle dräpa det som är unikt hos oss. Ända har vi att hålla oss till 
anpassningen som omfattar olika livsformer. Livsformer i olika miljöer som 
gagnar överlevnad. Vi lever,  improviserar och orienterar oss fram i tillvaron 
där tillit och visshet gör att vi inte ständigt behöver plågas av oro och skepsis. 
Religion kan förstås så att den inte ger något vetenskapligt ontologiskt svar 
men väcker mod och tillit att ta sitt ansvar och sin plats i livet. 
 
Bild 9 visar schematiskt en förståelse av Aaa-gruppen som religiös livsform, 
där det förekommer spontana reaktioner och språkspel. När det gäller att 
förstå Aaa-gruppen har jag relaterat meningsfrågan till frågan om ett privat 
språk som avvisas. Men jag har även strävat efter att peka på en nonverbal 
mening utifrån begreppen tyst kunskap och kroppsspråk. Meningsfrågan har 
jag också relaterat till spontana reaktioner som grundtillit, visshet och 
förundran. Ytterligare har jag använt mig av religionsvetenskapligt tänkande 
för att reflektera över hur vi kan förstå de rituella elementen i Aaa-gruppen. 
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 I den svarta punkten är frågan om mening i religiös kontext i 
blickpunkten.Meningsfrågan relateras till Aaa-gruppen och 
det insamlade materialet. I detta skede av avhandlingen 
reflekterar jag över hur religiös mening kan etableras i Aaa-
gruppen. Det utesluter inte att det är möjligt att uppfatta att 
Aaa-gruppen också kan ha annan betydelse och mening.
 Eftersom aktiviteten i form av beröring och kontemplativ 
sång i Aaa-gruppen är i fokus så blir frågan om mening 
relaterad till begrepp som har att göra med spontana 
reaktioner och rituella handlingar. Reflektioner knyter till 
frågeställningar om tyst kunskap och kroppsspråk men också 
till religiösa sammanhang. Frågor kring helig ritual, religiöst 
kroppsspråk och rituella likheter inverkar på frågan om 
religiös mening i Aaa-gruppen. Verksamheten i ritualen 
väckte associationer till tystnadsretreat, meditation och 
klosterliv.  

 
 Livsformsfilosofins begrepp är inte att uppfatta som begrepp 
i en språkteori. De är hjälpmedel för att skapa klarhet då våra 
föreställningar om språk och verklighet är grumlade. I bilden 
förs de metodiska hjälpmedlen spontana reaktioner, språkspel 
och livsform samman med de begrepp jag använt för att 

                   RELIGIÖS LIVSFORM 
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beskriva meningen i en konkret kontext som består av Aaa-
gruppens material. 

 

Ramverket antyder att det finns olika slags religiösa 
livsformer. De har sina likheter och olikheter. Väsentligt att 
notera är att religion enligt livsformsfilosofiskt sätt att 
uppfatta saken är ett mänskligt fenomen. De språkliga 
uttrycken (nonverbalt och verbalt) har att göra med det liv 
som faktiskt levs. 

 

Bilden 9 kan implicera olika sätt att förhålla sig till religion. Religion kan 
vara ett avgränsat och separat mänskligt fenomen som hör ihop med de 
tydliga strukturer som bär upp religiös tro. Det förknippas då exklusivt med 
yttringar som tydligt och klart hör till de traditionella verksamhetsformer och 
ritual som yttrar sig i religiöst språk. Men religion kan vara något som 
genomsyrar alla sammanhang. I omsorgssammanhanget och Aaa-gruppen 
kan det vara det medvetna eller omedvetna mötet mellan handledare och 
deltagare som uppfattas vara en mötesplats med Gud. I forskarsammanhanget 
kan relationen mellan studerande och lärare också ha religiösa aspekter 
präglade av grundtillit och visshet. Däremot behöver de religiösa aspekterna 
inom såväl forskning som omsorg inte nödvändigtvis inverka på till exempel 
kvaliteten på den omsorg som ges eller kvaliteten på den forskning som görs. 
Arbetet inom olika sammanhang kan beskrivas under andra aspekter än de 
religiösa.  
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6. Gravt funktionshinder och religionsfilosofi 
 

I kapitel 4 och 5 har det metodiska greppet varit att ur tre olika filosofiska 
perspektiv reflektera över och fördjupa förståelsen av Aaa-gruppen, en 
verksamhet med gravt funktionshindrade personer. Fastän verksamheten i 
Aaa-gruppen också kan bli beskriven ur ett fysioterapeutiskt 
omsorgsperspektiv så har jag valt att reflektera över kroppsjagets betydelse 
för hur vi kan uppfatta verklighet i ett religionsfilosofiskt perspektiv. 
Framförallt har det då handlat om hur vi kan förstå religiösa dimensioner i en 
verksamhet såsom i Aaa-gruppen. I samband med den fördjupade förståelsen 
av gravt funktionshindrade personers religiositet har jag berört 
grundläggande frågeställningar för religionsfilosofin. Reflektionen har varit 
kontextuell och har utgått från exempel ur det material jag samlat in från 
Aaa-gruppen. Jag har på så sätt i de tidigare kapitlen reflekterat över, 
beskrivit och uppnått en fördjupad förståelse av gravt funktionshindrade 
personers religiositet utgående från tre meningssammanhang som jag kallat 
för omsorgssammanhang, religiöst sammanhang och forskarsammanhang. 
 
I kapitel 6 riktar jag nu uppmärksamheten mot filosoferandet och 
religionsfilosofi i forskarsammanhanget. Forskningsprocessen har metodiskt 
inneburit att jag använt mig av tre filosofiska perspektiv som jag kallat för 
dialogfilosofi, neurofilosofi och livsformsfilosofi. Forskningsprocessen och 
religionsfilosofi har jag beskrivit som den vetenskapliga process som ägnar 
sig åt konstitutiva frågeställningar i samband med religion.398 Därför finns det 
nu anledning, utgående från den bakgrunden, att reflektera över 
religionsfilosofi som ett arbete med de problem och missförstånd som rör 
vårt tänkande kring språk och verklighet.  Såsom jag tidigare har redogjort i 
avsnitt 2.1 ”Religion och filosofi” så är det är en upprepad sanning att det 
inom religionsfilosofin inte finns någon konsensus kring hur ett 
religionsfilosofiskt arbete skall uppfattas. Denna brist på konsensus 
föreställer jag mig logiskt har att göra med grundläggande föreställningar 
kring filosofiskt arbete och kring det perspektiv med vilket man närmar sig 
religiösa fenomen. Något som jag förstår hänger samman med vetenskapliga 
traditioner och den forskarkultur man lever i och är en del av. Traditioner och 

                                                           
398  Hertzberg 2002, 30 ”Då vi ställer frågan om inlevelsens eller förståelsens roll i  

humanioras metodologi bör vi emellertid notera en dubbeltydighet i 
metodologibegreppet. Vi kan åskådliggöra detta med ett exempel ur fysiken. Ett 
svar på frågan hur man mäter en kropps värme är att säga att man gör det genom att 
mäta mängden molekylär rörelse i kroppen vid en viss tidpunkt. Ett annat svar är att 
berätta hur olika termometrar fungerar. De här två utsagorna har helt olika karaktär. 
Man kunde säga att den första utsagan anger vad värme består i. Den beskrivna 
metoden är internt relaterad till själva värmebegreppet. Låt oss kalla det en metod i 
konstitutiv bemärkelse (eller kortare en konstitutiv metod).”  



 226

kultur innebär å ena sidan att det finns etablerade verklighetsuppfattningar 
som i ett senmodernt perspektiv håller på att förändras. Men det betyder 
också att det finns motstånd mot förändringar och en problematik i själva 
filosoferandet som det nu finns orsak att reflektera över i samband med gravt 
funktionshindrades religiositet. 
 
I det första avsnittet 6.1 ”Religionsfilosfi och Aaa-gruppen” strävar jag efter 
att visa på hur den bild jag gett av Aaa-gruppen har varit möjlig utgående 
från en religionsfilosofi som arbetar med problem utifrån konkreta religiösa 
fenomen. Jag avstår från frestelsen att skapa religiösa teorier. I avsnitt 6.2, 
”Religiöst språk, handling och ritual” undersöker jag vilken betydelse en 
monistisk människosyn får för religionsfilosofin. Arbetet med avhandlingen 
”Kropp handling och ritual”, har utgått från olika försök att övervinna en 
dualistisk människosyn. En dualistisk människosyn kan som vi tidigare 
konstaterat i kapitel 4 försvåra förståelsen för personer med grava 
funktionshinder. Synen på människan som uttrycks i avhandlingen med 
begreppet kroppsjag understryker monismen, förbindelse och samverkan 
mellan kropp och medvetande. Detta är något som religionsfilosofin har att 
beakta då man tar itu med filosofiska problem. Det dikotomiska synsättet, där 
man betraktar människan dualistiskt såsom kropp och medvetande, är inte lätt 
att komma till rätta med då det på ett intuitivt sätt förefaller svara mot vår 
omedelbara upplevelse av vad som är verkligt och overkligt.  I min reflektion 
kommer jag att försöka visa på hur dualismen är förknippad med våra 
kroppsliga möjligheter och begränsningar. Med tanke på att västerländsk 
filosofi ända sedan upplysningstiden har formats av dualistisk förståelse så är 
det viktigt att förstå att förutsättningarna för förståelsen kan ifrågasättas. 
Alternativet är en mer komplicerad uppfattning om hur människa och 
verklighet är indragna i varandra. Kropp och medvetande kan inte lösgöras 
från varandra. Detta får, såsom jag tidigare visat, konsekvenser för hur vi kan 
förstå Aaa-gruppens religiositet. Men det får också konsekvenser för hur ett 
religionsfilosofiskt arbete kan bedrivas. Avsnitt 6.3 ”Metafysik och 
verklighet” aktualiserar mångfalden av verklighetsuppfattningar inom 
religionsfilosofin. Inom religionsfilosofin har den pågående diskussionen 
fokuserats kring positioner som benämns med begrepp som realism, 
antirealism och nonrealism.399 
 
I ett senmodernt vetenskapssamhälle är det nödvändigt att inse att språk som 
uttryck för verklighet är bundet till en klarare syn på helhetsbetingelserna 
kring våra möjligheter att ta del i, uppfatta och beskriva verklighet. 

                                                           
399  Kurtén 2003b, 70-73 Kurtén argumenterar för en tredje position inom  

religionsfilosfi i anslutning till Phillips. Religiösa uttryck går att internt 
relatera till livformer där de används. En verklig Gud framträder där 
människor lever i religiösa livsformer. 
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Religionsfilosofi har att beakta att den ökade förståelsen för de kognitiva 
förmågorna hos människan innebär en språkförståelse som inbegriper en 
holistisk syn på människa och verklighet. Denna syn innefattar det som jag 
har kallat ett monistiskt kroppsjag. Vid reflektionen över det insamlade 
materialet från Aaa-gruppen innebär ett monistiskt kroppsjag att språk inte 
enbart är verbalt. Språk är allt det som fungerar kommunikativt i relationen 
mellan deltagare och handledare. Språk i en holistisk bemärkelse omfattar de 
spontana reaktionerna tillit, visshet och förundran. Till språk hör också 
ritualens enskilda handlingar och beröring samt den kontemplativa sången 
och tystnaden. Förnuft och känsla hör ihop i en monistisk uppfattning om 
kroppsjaget. Men fastän de gravt funktionshindrade deltagarna inte har ett 
symbolspråk så hör även de religiösa symboler och språkliga metaforer som 
konkret ingår i de sjungna antifonerna och bönerna till språk i denna 
bemärkelse. De religiösa metaforerna och symbolerna kan åter hänföras till 
religiösa sammanhang där de på ett meningsfullt sätt uttrycker religiös tro 
och tillit. Religiösa metaforer och symboler i språk kan såsom vi tidigare i 
kapitel 5 konstaterade inte översättas till epistemologiskt och ontologiskt 
gångbart språk. Religiösa uttryck får en annan betydelse då de översätts till 
ontologiska påståendesatser som kan prövas. En sådan översättning riskerar 
därmed tömma begreppen på den innebörd av mening och erfarenhet som 
kännetecknar användarna av religiöst språk i praktiken. Det hela förefaller 
spekulativt och tomt på innebörd.  
 
Ett fungerade religiöst språk däremot ger mening och innehåll åt den som 
använder det. Religiöst språk och framförallt metaforer och symboler rör sig  
vid gränserna för vad som kan sägas på ett meningsfullt sätt. Metaforerna och 
symbolerna kan vare sig bevisas eller motbevisas inom vetenskapliga 
paradigm. Min avsikt i avhandlingen har varit att visa att det är möjligt att 
inom religionsfilosofin beskriva religion och personer med grava 
funktionshinder utan att reducera en sådan verklighet. Samtidigt kan 
religionsfilosofin genom att reflektera över de typiska dragen i religionen 
som ett mänskligt fenomen avvisa sådana sanningsanspråk som inom 
religionsfilosofin kan beskrivas som metafysisk realism eller snäv kognitiv 
syn på religiös tro. En konsekvens av detta är att sanning i religiösa 
sammanhang är något annat än en religiös sanning om en yttre verklighet. En 
religiös sanning framträder konkret i hur människor faktiskt lever sina liv.400 
Korrespondensen mellan livet och de religiösa uttrycken kan vara ett uttryck 
för sanning. Det innebär emellertid inte att det skulle vara möjligt att pröva 
en sådan sanning inom ett vetenskapligt paradigm. Det är svårt att föreställa 
sig hur vi skulle kunna avgöra om det är sant att det i Aaa-gruppen är möjligt 
att uppleva det som i observationsprotokollet betecknas med helig-ohelig och 
ofrid-frid. Däremot kan bedömningar som görs med hjälp av sådana ordpar 
                                                           
400  Kurtén 2005, 113 
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visa hur vi på ett meningsfullt sätt kan uppfatta att något är sant i mänskliga 
fenomen.   
 
6.1 Religionsfilosofi och Aaa-gruppen 
 
Religionsfilosofisk praxis och Aaa-gruppen? 
 
Den religionsfilosofiska frågan om religion i Aaa-gruppen kan uppfattas vara 
en arbetsuppgift som kan beskrivas på ett liknande sätt som jag beskrivit 
Aaa-gruppen ur ett omsorgssammanhang. I forskarsammanhang finns det 
inarbetade regler för hur vi har att gå tillväga. Det gäller alltifrån att få en 
forskaruppgift godkänd i teologiska fakulteten till att uppgöra en 
forskningsplan för att få finansiering och kunna utföra arbetet. I praktiken är 
det som vilket annat arbete som helst. Hela uppbyggnaden av denna 
avhandling återspeglar högt ställda forskarideal. Ideal som handlar om att 
kunna redogöra för på vilket sätt och med vilka metoder en vetenskaplig 
uppgift utförs så att det i princip är öppet för andra forskare att göra 
detsamma och nå liknande resultat. På det sättet vill man genom forskning nå 
kunskap och resultat som kan betraktas såsom objektiva och intersubjektiva. 
Själva praktiken är lika viktig att observera som de teoretiska övervägandena. 
Kunskap är något som formas i den praktik som jag valt att kalla för 
forskarprocessen. Forskarprocessen har alltid som grund ett intresse för att 
utforska verklighet på olika sätt. Ett grundläggande problem för vetenskapen 
är därmed antytt. Verkligheten går inte att beskriva som helhet. 
Beskrivningar av verkligheten måste för att vara meningsfulla ha ett 
perspektiv och en distans som möjliggör utforskandet. I forskarprocessen 
gäller det att välja något problem eller någon fråga som behöver bli utredd. 
Frågeställningen blir allt mer preciserad under samtal och handledning där 
problem och uppgift diskuteras. Därefter följer framtagande av relevanta 
metoder för uppgiften. Forskarprocessen fortsätter med upprepade 
forskarseminarier och seminariebehandling av framväxande texter. I den 
praktiska behandlingen av texter och material tillägnar sig forskaren i 
praktiken ett språk och ett skrivande som utmynnar i omdömen som kan 
prövas och omfattas i en forskarkultur. Konkret har detta arbete rörande gravt 
funktionshindrade personers religiositet präglats av forskarsammanhanget 
och deltagarna i ämnet ”Teologisk etik med religionsfilosofi” vid Teologiska 
fakulteten i Åbo Akademi. Indirekt har också de närbelägna humanistiska 
ämnena såsom religionsvetenskap och filosofi vid Humanistiska fakulteten 
haft betydelse för uppgiftens genomförande. 
  
En poäng jag vill göra med att lyfta fram dessa konkreta fakta om 
religionsfilosofins praktik är att belysa att forskarprocessen har många 
likheter med annan mänsklig aktivitet. Forskarprocessen involverar alltid 
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flera människor i forskarsammanhanget. Fastän det finns skillnader i 
uppfattningar kan det inte förnekas att ny vetenskaplig kunskap om 
verklighet har att göra med sammanhang där det utförs forskning.401 Därmed 
kan kunskap inte förstås enbart såsom något som en enskild autonom 
forskarindivid presterar i relation till en yttre oberoende verklighet. Kunskap 
i vetenskaplig mening är alltid förknippad med beskrivning av problem, 
uppgiftsbeskrivning och metoder som leder till resultat som låter sig fogas till 
forskarsammanhangens kunskapssystem. Då det gäller filosofi och kanske i 
synnerhet religionsfilosofi är forskarprocessen förknippad med våra 
föreställningar om språk och verklighet. Ett vanligt missförstånd är att en 
teoretisk föreställning om språk och verklighet tas som grund för 
filosoferandet. En given överförenklad beskrivning av språket blir en bild, ett 
verktyg i den schematiska distinktionen språk och verklighet.402 Detta kan 
belysas med material från Aaa-gruppen. I samband med intervjun av 
handledarna ville jag få svar på frågan om Aaa-gruppen hade uppfattats som 
religiös verksamhet.  
             

Det religiösa hur har du uppfattat det? 
Funderat på det i och med att det är i mitt arbete? 
Vanligtvis tänker jag inte på mitt arbete på det sättet religiöst. Vad 
man nu menar med religiöst! 

            Om du jämför? Hur uppfattar du det då?  
Inte i traditionell bemärkelse? I det här sekulariserade samhället är 
inte religionen det som är hela tiden utan de speciella ritualerna som 
man själv väljer att gå med i, gudstjänst och dopritual. Jo nog är den 
religiös nog är den det, men då på ett positivt sätt, på ett lite annat 
sätt än man vanligtvis tänker på i vårt samhälle idag.403 

 
Vad det här lilla intervjuexemplet från Aaa-gruppen också kan illustrera är att 
religionsfilosofi som vill klargöra betydelsen av språk och verklighet är 
tvungen att starta med de förenklade dikotomiska bilder vi skapar oss om 
förhållandet mellan språk och verklighet.404 En ny arbetsform som Aaa-
gruppen låter sig inte omedelbart igenkännas i relation till religiös tradition. 
Den kan inte heller genast liknas vid eller ens jämföras med sådana typiska 
religiösa uttryck som gudstjänst eller dopritual. Det finns ingen vana eller 
tradition att göra en sådan bedömning i relation till Aaa-gruppen. I enligt med 
livsformsfilosofisk metod kan vi förstå det som så att det inte funnits en 
etablerad livsform där en verksamhet som Aaa-gruppen skulle uppfattas vara 
självklart religiös. Därtill kommer människosynen i relation till religiositeten. 

                                                           
401  Kuhn 1970, 191-192 
402  Segerdahl 1998, 210-213 
403  I 4, 5 
404  Segerdahl 1998, 212-215 
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Synen på människan såsom en själslig och medveten autonom individ 
utmanas av en monistisk syn på människan där kropp och medvetande är 
olika sidor av ett odelat kroppsjag. Men svårigheten då det gäller 
religiositeten hos personer med gravt funktionshinder handlar också om 
beröringen, den intima kroppsligheten, som kontaktyta för religiositet och 
möte med Gud. Handlandet är centralt i Aaa-gruppen och ritualen åtföljs av 
sjungen liturgisk text som till större delen är på latin. Hur kan vi uppfatta 
religionsfilosofisk reflektion i relation till Aaa-gruppen? Hittills har jag 
identifierat och arbetat med två problemområden som delvis berör varandra. 
Det första är förknippat med människosynen och uppfattningen om religion 
och verklighet. Det andra är förknippat med synen på religionsfilosofi.  Vad 
är religionsfilosofiska problem och hur kan religionsfilosofin bidra till en 
lösning av problemen? En grundläggande skillnad framträder i olika sätt att 
uppfatta människan och hennes språk i förhållande till verkligheten. 
 
Handledarens tankar kring Aaa-gruppens religiositet visar enligt min 
uppfattning på en fundamentalt betydelsefull insikt i hur språk fungerar. 
Religion och religiositet brukar förknippas med sådana handlingar och 
sammankomster som av de flesta bedöms som religiösa. Dit hör förutom de 
kända högtiderna också de vanligaste kyrkliga förrättningarna, från dop till 
begravning. Men detta  faktum  utesluter inte att man kan se andra handlingar 
ur en sådan religiös aspekt. Handledaren kan efter en förnyad fråga uppfatta 
att också Aaa-gruppen har en sådan dimension.  
 

Jo nog är den religiös nog är den det, men då på ett positivt sätt, på ett lite 
annat sätt än man vanligtvis tänker på i vårt samhälle idag.  
 

Vi använder språkliga begrepp och kategorier i en mängd olika betydelser 
och sammanhang. När handledaren anser att verksamheten i Aaa-gruppen är 
religiös så är det begripligt utifrån ett sammantaget användande av begreppet 
religion. Begreppet religion blir genom det konkreta intervjusamtalet konkret 
knutet till verksamheten i kyrkan och församlingen. Gudstjänst och dopritual 
är bekanta verksamheter också för dem som är kritiskt inställda till religiös 
verksamhet och de föreställningar som kallas för kristen tro. Hur vi bedömer 
en verksamhet är med andra ord beroende av den regelbundna användningen 
av sådana begrepp i det som kan kallas för vardagsspråk. 
  
Det här är problematiskt för en religionsfilosofi som strävar efter att 
undersöka religionens sanningsanspråk isolerat, utgående från 
påståendesatser om verklighet. Satser som finns till exempel i 
trosbekännelser eller teologiska beskrivningar av kristen tro. Problemen kan 
exemplifieras med Aaa-gruppens ritual. De kontemplativa gregorianska 
sångernas religiösa texter kan knappast i ett forskarsammanhang uppfattas 
som eller översättas till teoretiska påståendesatser. De är texter som ingår i en 
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liturgisk kristen tradition och kan rimligtvis uppfattas såsom böner och 
lovsång. Det är rimligt att såsom handledaren ovan uppfatta att frågan om 
religion i Aaa-gruppen knyts till en sammantagen bedömning av religiösa 
fenomen. Ett rituellt möte mellan deltagare och handledare i Aaa-gruppen 
kan som helhet bedömas vara ett heligt möte präglat av tillit och visshet och 
med anknytning till religiösa livsformer. 
 
I kapitel 2.1 har jag redogjort för olika uppfattningar om begreppet religion 
och för svårigheterna med begreppet gravt funktionshinder. Då det gäller 
fördjupandet av förståelsen för Aaa-gruppen har jag berört många sidor av 
religiösa livsformer. Men jag vill nu argumentera för att religion i främsta 
hand inte handlar om empiriska påståenden om verkligheten och metafysisk 
ontologi. Jag vill framförallt på ett positivt sätt kunna visa på vad som är 
typiskt för religion. Mitt viktigaste argument är då att religion är förknippat 
med förhållningssätt som man växer upp med och omedelbart tar till sig. 
Religion är inte någon åsikt eller föreställning om hur verkligheten är 
beskaffad, som kunde existera i ett abstrakt teoretiskt sammanhang. Religion 
är i stället en omistlig del av en verklighet som vi som kroppsjag etablerar i 
mötet med omvärlden. Religion blir verklig då vi växer upp i det dagliga 
umgänget med allt sådant som kan betecknas som religiös livsform. Religiös 
livsform kan förena på ett monistiskt sätt olika skeden i livet och består 
konkret av traditioner och bruk samt det språk som man lär sig till exempel i 
familjen, i skolan, i kyrkan och i samhället. Även den människa som växer 
upp i ett religiöst konfliktfyllt eller heterogent samhälle blir bekant med 
sådant som kan beskrivas som religiös livsform. I detta sammanhang stöder 
jag mig på de tankar som Eriksson lyfter fram som något som är typiskt för 
religiös livsform i anslutning till Säätelä. Säätelä gör en poäng av skillnaden 
mellan åsikt och förhållningssätt. Åsikter är föränderliga och kan överges 
genom t.ex. viljebeslut. Men att ändra sitt förhållningssätt är att förändras 
som person. Medan åsikten är något jag ofta verbalt utrycker är 
förhållningssättet något som visar sig i hur jag behandlar och bemöter ting 
och människor. På ett liknade sätt kan jag inte välja att se en vän som en vän 
eller en främlings handlande som Guds nåd. Ett förhållningssätt eller en 
attityd är förknippad med mig som ett odelat kroppsjag. Jag hyser inte åsikten 
att främlingens handlande visar Guds nåd utan min attityd till handlandet är 
attityden till ett nåderikt handlande, den visar vari ett sådant handlande 
består. Jag väljer inte detta förhållningssätt utan kan växa in i det eller 
komma att förlora det.405 I samband med redogörelsen av Aaa-gruppen blev 
det klart att fastän beskrivningarna av upplevelserna i Aaa-gruppen tenderade 
att peka åt samma håll så fanns det en osäkerhet kring hur frågorna om heligt-
oheligt och religion skall besvaras. 
  
                                                           
405  Eriksson 1998, 223 och  227-231  
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Det som är utmärkande för livsformsfilosofins tankar om livsform är att 
religiöst språkbruk är knutet till spontana reaktioner och förhållningssätt som 
uppfattas vara religiösa. Sådana förhållningssätt kallas vanligen inom kristen 
livsform för tro. Dessa förhållningssätt visar sig i hur jag relaterar mig till 
omvärlden och genom att jag använder mig av religiöst språk. Religiöst 
språkbruk bör i detta sammanhang men också i relation till Aaa-gruppen 
uppfattas som allt slags språk. Hit hör även nonverbal kommunikation, 
handlingar och praxis som uttrycker denna tro. 
   
Med ett religiöst språk följer interna kriterier. Men kriterierna för vad som 
kan räknas som riktigt och som misstag är nära förknippade med att det 
religiösa språket också är uttryck för ett förhållningssätt. Därav följer att de 
religiösa uttrycken inte kan uppfattas såsom åsikter om verklighet eller 
prövas såsom religiösa teorier om verklighet. Inom livsformsfilosofi påpekar 
Eriksson enligt mig helt riktigt att våra förhållningssätt konstituerar en 
religiös verklighet i den meningen att de gör det möjligt att tala om 
verklighet, men de orsakar den inte. Vi är så präglade av vetenskapligt 
ontologiskt tänkande att religiösa påståenden lätt tas in i teoretiska 
orsaksresonemang. Därifrån är det inte långt till att de förväxlas med 
vetenskaplig teori kring hur verklighet är beskaffad.406  
 
Det skulle därför vara ett misstag att uppfatta beskrivningarna av 
upplevelserna inom Aaa-gruppen såsom påståenden om verklighet inom 
religiösa livsformer på samma sätt som vi gör med till exempel historiska 
påståenden. Inom livsformsfilosofin ger Wittgenstein ett belysande exempel 
på att troende kan tänka sig att uppståndelsen har karaktären av ett historiskt 
faktum. Han pekar på följande intressanta drag i sådana påståenden. Tron på 
uppståndelsen som ett historiskt faktum är olik en tro på vanliga historiska 
fakta.   
 

De betraktas inte ens som historiska empiriska påståenden. Saken är den att 
den troende knappast genomfört någon historisk undersökning av 
uppståndelsen. Inte heller är den art av tro varmed de omfattar denna dogm 
av historiskt slag. Människor med religiös tro intar inte heller en skeptisk 
hållning som vi normalt gör vid vilka andra som helst historiska 
påståenden.407 

 
Jag stannar därför vid att med hjälp av Wittgenstein karaktärisera denna tro 
så här: 

 

                                                           
406    Eriksson 1998, 224 
407  Wittgenstein 1983, 41-42 
232



 233

Kristendomen grundar sig inte på en historisk sanning, utan den ger oss en 
(historisk) berättelse och säger: tro nu! Men inte: tro denna berättelse med 
den tro som tillkommer en historisk berättelse  
-  
utan därför att det historiska beviset (det historiska bevisspelet) inte alls 
angår tron. Människorna griper tag i denna underrättelse (evangelierna) med 
tro (dvs. med kärlek). Detta är säkerheten i detta försanthållande, inte något 
annat.408 

 
Den klassiska frågan inom religionsfilosofin kring tro och vetande blir enligt 
ett sådant livsformsfilosofiskt tänkande upplöst som jag uppfattar det till 
förmån för både vetenskaplig och religiös livsform. Vardera hör hemma i 
olika slag av mänsklig aktivitet. Varje mänsklig livsform kommer därför att 
präglas av vardera. I den meningen kan det vara missvisande att tala om 
religiösa livsformer, som om de uteslöt vetenskapligt tänkande. Min poäng är 
att våra faktiska mänskliga livsformer bär på olika sammanhang och 
språkspel som inte behöver kollidera med varandra. Det som kan vara svårt 
att förstå är att tro på Jesu uppståndelse har en annan karaktär än frågan om 
Jesus var en historisk person eller vad som fysiskt händer med kroppen då 
den dör. 
 
Därmed vill jag också säga att människorna inom en religiös livsform 
uppfattar att den är verklig och sann. Erica Appelroos tar i ett 
livsformsfilosofiskt resonemang upp frågan om religiöst språkbruk och 
sanning. I religiöst språkbruk och tänkande är det enligt henne inte förutsatt 
att man till exempel skall kunna se Gud på samma sätt som vi kan se på en 
sak i hemmet. I religiösa sammanhang finns det ett svagt beroende av fysiska 
element som språket skulle referera till. Vi har inte tillgång till den ”råa” icke 
föreställda verkligheten. Vi möter den via vår upplevelse och erfarenhet. Här 
uppstår ett dilemma kring frågan om vad som är verkligt och vad som är 
fantasi. Gud måste vara verklig för att vi skall kunna be. Vi uppfattar att det 
inte är möjligt att be till fantasifigurer och mumintroll. Därför är det inte ett 
problem att bedömningarna inom Aaa-gruppen varierar. Det kan bero på 
sammanhang och förhållningssätt i livsformer. I vardagen brukar vi ändå 
utmärkt väl kunna skilja åt sådant som är verkligt och sådant som är fantasi. 
De olika positionerna inom religionsfilosofi från realism till nonrealism kan 
föras tillbaka på hur vi uppfattar att det är möjligt att lösa sådana frågor.409 
Men inom en religiös livsform är detta inte primärt ett dilemma för 
människorna som deltar. I gudstjänst och andakt frågar vi inte efter hur bön 
refererar till verklighet. Appelros poäng är att människor ber i tider av nöd. 

                                                           
408  Wittgenstein 1983, 41-42. Eriksson 1998, 224.  
409  Appelros 2000, 221-222.  



 234

Både realisten och nonrealisten ber och behöver inte söka en alternativ 
förklaring till Gud.410  
  
I Aaa-gruppens ritual är frågan om Gud direkt relaterad till den nära 
relationen och mötet mellan deltagare och handledare.  Gud kan uppfattas 
vara direkt knuten till vardagsvärlden genom tillit, närvaro och kärlek. Något 
som syns i de religiösa seder och bruk som man växer upp med och befinner 
sig i.411 Religion är i religiösa livsformer en verklig och synlig del av 
människornas liv och praktik. De föreställningar och ritualer som hör till 
livsformen uppfattas vara sanna. De religiösa livsformerna är inte enbart 
teorier om verkligheten. Utan sann verklighet knyts direkt till praktiken och 
levnadsvanorna. I många krisartade livssituationer är de religiösa 
livsformerna fungerande och knyter religiösa förhållningssätt till mänskliga 
spontana reaktioner.  I livets olika förändringar har den religiösa ritualen sin 
plats. I olika kulturer går det att hitta likheter mellan religiösa livsformer. De 
identifieras vanligtvis som gudstjänst, bön, lovsång och heliga ritualer vilka 
alla konstituerar och är en övning i de religiösa förhållningssätt och 
berättelser som berör en bestämd kultur. De är förhållningssätt och berättelser 
som uttrycker vad som är gott och ont samt vad som är rätt och riktigt. 
Mycket av detta lär vi oss utan att empiriskt reflektera över påståenden inom 
religiösa livsformer och rationellt bedöma deras sanningshalt. Men är det då 
inte nödvändigt att religionsfilosofin rationellt prövar religiösa livsformer? 
Det som är problematiskt, vad jag förstår, är att förhållningssätten och 
berättelserna inte ens ursprungligen motiverats av teoretiska resonemang. Än 
mindre att det skulle finnas en teoretisk grund enligt vilken man empiriskt 
skulle kunna pröva sanningsanspråk. Därmed sammanhänger det omöjliga 
företaget att översätta religiösa påståenden till ontologiska kategorier. 
  
Jag omfattar Erikssons kritiska tanke på att vi föreställer oss att religiösa 
övertygelser måste kunna uttryckas med andra termer än religiösa för att 
kunna sägas ha en mening. Ska de dessutom kunna sägas ha en teoretisk 
mening, och kunna bedömas som fakta så ställer man främmande krav på 
religiös övertygelse. När de inte är möjliga att uppfylla så anser man att det 
inte heller finns någon mening med religiös livsform. Samtidigt är man blind 
för att ett sådant förhållningssätt är uttryck för det vi kan kalla för 
intellektualism. Vad man missar är att mycket som är både meningsfullt och 
nödvändigt för mänsklig livsföring inte kan inordnas i vetenskapliga 
kategorier.412  
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Inom livsformsfilosofin har Wittgenstein varit konsekvent i sin uppfattning. 
Det religiösa kan aldrig översättas till vetandets språk, religiösa uttryck kan 
bara säga sig själva, i annat fall blir talet kring det religiösa till svammel. I 
stället för att se det som en brist att religiösa uttryck är oöversättliga såg han 
det genom hela sitt författarskap som något att värna om.413 
 
Det betyder att religionsfilosofin inte kan precisera betydelsen hos religiösa 
uttryck i till exempel ontologiskt språk. I samband med Aaa-gruppens ritual 
är det såsom jag påpekat bakvänt att uppmärksamma endast de språkliga 
uttryck på latin och svenska som ingår.  Väsentligt är att observera mötet och 
handlingarna där de språkliga uttrycken i den kontemplativa sången endast är 
en del av helheten i Aaa-gruppens ritual. Vad religionsfilosofin kan göra är 
att ge akt på hur religiösa uttryck faktiskt används. Utan helheten och 
handlingarna i samband med användningen saknar religiösa uttryck mening 
eller de riskerar att få en helt annan mening.414 
 
En helt annan mening skulle till exempel vara att bönen Kyrie eleison först 
översattes till svenska Herre förbarma dig och sedan till en ontologisk 
påståendesats: Det finns en Herre oberoende av min tro som jag ber om 
förbarmande av och som kan skänka förbarmandet. Den analytiska 
religionsfilosofins försök att förstå religionen utifrån sådana påståendesatser 
innebär i så fall att man med milt våld försöker översätta religiösa begrepp 
till ett ontologiskt språk.  Alternativet att låta dem stå såsom uttryck för 
religiösa fenomen utan att reducera och översätta dem innebär framför allt att 
låta deras distinkt religiösa karaktär framträda. Jag anser att detta är den 
centrala insikten för religionsfilosofins metodik som jag i anslutning till 
Eriksson önskar framhäva.415 
 
Det dialogfilosofiska perspektivet och tänkesättet kan ytterligare belysa 
varför religiösa uttryck inte kan översättas och preciseras i ett ontologiskt 
språk. Detta kan inom dialogfilosofin förstås utifrån grundordet Jag-Du och 
det omedelbara förhållningssätt där språk är samtida uttryck för reaktioner 
och handlingar. Grundordet Jag-Du uttrycker en dialogisk relation och en 
ömsesidighet. Inom ramen för en sådan subjekt-subjekt relation är de 
religiösa uttrycken inte påståenden i en fysikalisk bemärkelse på samma sätt 
som begreppet stol fysiskt kan representeras av en konkret stol. Begreppet 
Herre har sin innebörd av själva sammanhanget. Det kan uppfattas vara ett 
spontant religiöst uttryck i ett Jag-Du förhållningssätt. Men ett begrepp som 
Herre kan också beskrivas och förstås såsom en erfarenhet som hör hemma i 
en bestämd religiös tradition. Det andra grundordet Jag-Det kan beskriva ett 
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förhållningssätt där vi förstår att spontana religiösa utryck formuleras som 
religiösa erfarenheter i lärosatser och undervisningsmaterial. Erfarenheterna 
blir ett språk som medger att man kan samtala om sådana erfarenheter. Bönen 
uppfattas i ett sådant förhållningssätt som ett samtal med Gud. Andakts- och 
gudstjänstliv kan ses som situationer där det bereds rum för en sådan 
spontanitet. Kyrkor och församlingshem kan uppfattas vara platser där det 
pågår en medveten övning i religiösa förhållningssätt och samtal.  
 
Spänningen mellan religiöst språk inom ramen för de två olika inriktningarna 
inom grundorden Jag-Du och Jag-Det är avsevärd. Avsikten att skapa en 
teoretisk grund för en intersubjektiv religiös verklighetsbeskrivning missar 
lätt poängen. Det har att göra med karaktären hos vårt språk. Helheten låter 
sig inte reduceras till begrepp och kategorier separerade från relationer, 
handlingar och intentioner. Det dialogfilosofiska perspektivet innebär en 
förståelse för att språkliga uttryck inom Jag-Du förhållningssätt inte kan 
prövas empiriskt då det saknar avstånd och distans. Det är ett subjekt-subjekt 
språk. Men trots det är språket inom Jag-Du förhållningssättet nödvändigt 
och meningsfullt. Det meningsfulla och nödvändiga handlar om de möten 
och processer där vi formas som personer. Det sker enligt en dialogfilosofi, i 
relation till naturen, till människorna och något som uppfattas som den 
andliga sfären.416  Vad som sker i en relation låter sig inte kontrolleras av ett 
teoretiskt språk. Varje relation är öppen för risker som kan uppfattas som 
missförstånd. I varje relation finns det dynamik mellan subjekten.  
 
Religionsfilosofin måste således beakta att religiösa uttryck är bitar av ett 
religiöst språkbruk som ingår i religiösa livsformer och utgör religiösa 
språkspel. Svårigheten att nå konsensus kring det religionsfilosofiska arbetet 
är förknippat med detta. Problemet och möjligheterna för religionsfilosofin är 
vad jag förstår knutna till förståelsen av religion såsom livsform. Ett faktum 
är att det finns konkreta religiösa livsformer som erbjuder en gemenskap och 
ett sammanhang. I dem kan enskilda individer känna det meningsfullt att leva 
tillsammans i arbete och fritid.  
 
Såsom jag tidigare i avsnitt 3 har beskrivit finns det i sådana religiösa 
livsformer rum för gravt funktionshindrade. Men en sådan religiositet 
utmanar en analytiskt arbetande religionsfilosofi. Tystnaden, själva 
stumheten då det gäller att artikulera och reflektera över ett religiöst 
förhållningssätt och livsform, är beskrivande för gravt funktionshindrade 
personer. Men det betyder inte att det skulle saknas spontana religiösa uttryck 
eller inte finnas erfarenheter. Inom ramen för Aaa-gruppen har det varit 
möjligt att formulera en förståelse av gravt funktionshindrades religiositet. 
De nonverbala uttrycken i ett Jag-Du möte har till exempel kunnat 
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identifieras såsom uttryck för grundtillit och närvaro. Inom en religiös 
tradition kan de nonverbala uttrycken hos kroppsjaget ses såsom 
grundläggande för religiösa livsformer. Ur ett sådant perspektiv framgår det 
att en analytiskt orienterad religionsfilosofi som intresserar sig för 
påståendesatser och ontologiska frågeställningar riskerar att missa 
konstitutiva poänger inom religion som gravt funktionshindrades nonverbala 
religionsutövning är ett exempel på. Frågan om religion och Gud blir i 
samband med Aaa-gruppens ritual förknippad med de relationer vi faktiskt 
upprätthåller. Det dialogfilosofiska tänkesättet innebär att varje Jag-Du 
relation kan förknippas med Gud. Begreppet person används på ett 
paradoxalt sätt om Gud. Det paradoxala är att relationen till Gud innefattas i 
de relationer vi faktiskt har. I Aaa-gruppen är frågan om religion och Gud 
förknippad med relationer som finns mellan deltagare, handledare och 
gruppledare. Poängen är att sådana samband ingår i religiösa livsformer vars 
religiösa språk är metaforiskt och paradoxalt. Religion och Gud hänförs på så 
sätt verkligen till alla de mänskliga relationer vi upprättar.417 
 
En verklig relation öppnar upp för olika synvinklar såsom Tage Kurtén 
påpekar i en artikel om tro och makt och frågan om första budordet. 
Nödvändigtvis är människan inte ens medveten om Gud i sina relationer till 
tillvaron. Men frågan är om människan accepterar eller anser sig påtvingad 
en sådan relation. Det innebär frågeställningar som har likhet med 
handledarnas olika inställningar till frågan om hur de uppfattade religion i 
Aaa-gruppen och frågan om upplevelsen var helig eller ohelig.  En 
konstruktiv gudstro i det sammanhanget handlar om att religionsfilosofin kan 
beskriva hur en nära relation mellan deltagare och handledare i Aaa-gruppen 
kan vara ett verkligt och tillitsfullt Gudsmöte i ett religiöst sammanhang.418 
 
Väsentligt är att religionsfilosofen observerar på vilket sätt begreppet verklig 
används i sådana religiösa sammanhang. Eriksson anknyter till Hertzberg i en 
diskussion om skapelseberättelsen och frågan om verklig.419 
 

Vem skulle vi i så fall föreställa oss att (sic) har gjort de observationer som 
återges i skapelseberättelsen, och med vilka metoder? Vilken innebörd har 
det att tala om ´dag´ och ´natt´ före solens skapelse? Hur kan vi fysikaliskt 
operationalisera utsagan att Gud sade det eller det? Att läsa Förste Mosebok 
som en fysikalisk beskrivning ter sig som ett uppenbart missförstånd… 
Givetvis kan man inom ett religiöst samfund anse att skapelseberättelsen 
utesluter fysikaliska teorier om universums uppkomst, liksom anhängare av 
antireligiös ideologi kanske anser att naturvetenskapliga rön utesluter en 
religiös världsuppfattning. Men konflikten beror i så fall på ett inom 
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religiöst eller ideologiskt ställningstagande, den följer inte av det religiösa 
språkets natur.420 
 

Poängen i citatet är att skapelseberättelsen inte kan uppfattas vara en 
vetenskaplig och i en vidare mening fysikaliskt verklig skildring av hur det 
gick till när jorden, himlen och allt levande blev till. Åtminstone ifall man 
vill ta de vetenskapliga rön på allvar som de flesta forskare för närvarande är 
eniga om. Däremot kan skapelseberättelsen vara verklig i en religiös 
bemärkelse. Den kan vara uttryck för en religiös livsform och beskriva ett 
omedelbart förhållande mellan Gud och människan såsom skapad. På ett 
liknande sätt kan sanningsanspråket inom religiös livsform uppfattas olika.421  
 
Men inom religiösa livsformer finns det människor som trots detta hävdar att 
skapelseberättelserna skall uppfattas vara riktiga alternativ till vetenskapliga 
teorier och förklaringar. Här aktualiseras religionsfilosofins kritiska uppgift 
att peka på språkliga missförstånd. Religionsfilosofin kan försöka upplösa 
problem som anknyter till språkliga föreställningar. Den kan beskriva 
användningen av religiösa uttryck, men den kan inte ta ställning till frågan 
om hur vi egentligen skall uppfatta skapelsen och Gud. Frågan om den 
egentliga innebörden avslöjar en bild av filosofin som en vetenskaplig 
disciplin som skall avtäcka djupare innebörder av sådana uttryck. En viktig 
poäng i detta arbete är att religiösa uttryck inte kan översättas till ontologiska 
begrepp. Jag omfattar Erikssons ståndpunkt. Spontana religiösa uttryck, är 
urfenomen som inte ytterligare kan avtäckas. 422 
 
Religiös livsform i en sådan bemärkelse uppfattar jag beskriva det som är 
signifikant för religion och personer med grava funktionshinder. Aaa-
gruppen kan, såsom en livsform som bereder rum för spontana uttryck och 
erfarenheter, innebära ett möte som är grundläggande - i logisk bemärkelse - 
för religiösa livsformer. Det märkvärdiga är att mycken religionsfilosofi 
genom sin inriktning på ontologi har svårt för en sådan karaktärisering av 
religion. Inom livsformsfilosofin har Wittgenstein sagt att det kanske är vår 
känsla och vilja som står i vägen för ett klart och överskådligt fattande av det 
religiösas karaktär.423 
 
Vad som talar emot en vanlig uppdelning av religionsfilosofi i kognitiv och 
icke-kognitiv religionsfilosofi är såsom jag förstår det att den icke-kognitiva 
positionen innebär ett kognitivt beskrivande av människans sökande efter 
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mening. Det problematiska i den uppdelningen är att bägge positionerna är 
kognitiva i den bemärkelsen att de använder sig av människans kognitiva 
förmågor. I det sammanhanget kan det vara av intresse att Robert Lemberg i 
anslutning till Cullberg påvisar att vetenskap och religion trots sina olikheter 
har en likhet i att de hjälper oss att på olika sätt orienterar oss i livet. 
Vetenskapen hjälper oss att komma tillrätta med teoretiskt tekniska problem 
medan religionen ger en förståelse av mänskolivet på ett värde och 
meningsplan.  Inom den religiösa verklighetsförståelsens ram kan livet vara 
värt att leva. Religionen utgör i denna mening en språkligt formulerad 
berättelse inom vilken hela livet med dess erfarenheter, misslyckanden, och 
framgångar, fruktan och hopp får en existentiell mening.424 
 
I forskarprocessen utgående från Aaa-gruppens material har jag i reflektionen 
kommit till att religiöst språk och religiös tro är av ett annat slag än empiriska 
påståenden. De religiösa påståendena är knutna till mänskliga livsformer. 
Aaa-gruppen kan vara ett exempel på en konkret verksamhet i en sådan 
livsform. En religionsfilosofisk strävan att reflektera över en sådan 
verksamhet ger inte omedelbart anledning till ontologiska teoretiska problem 
om Guds existens. Däremot kan det vara centralt och nödvändigt att 
reflektera över på vilket sätt en sådan verksamhetsform uppfattas vara 
religiös. Kan ett abstrakt begrepp som Gud vara relevant i en sådan 
reflektion? Min avsikt har varit att visa hur sanningsanspråket är relaterat till 
frågan om mening och av ett annat slag än sanningsanspråk i typiskt 
empiriskt rationella sammanhang. Sanning har att göra med den 
verklighetsuppfattning som präglas av det omedelbara mötet i ritualens 
handling. Där ingår tillit och visshet som präglar personer som arbetar 
tillsammans och som kan förstås som viktiga aspekter av religiösa livsformer. 
Sanningsanspråket är då att relatera till själva livsformen. Huvudpoängen för 
det religionsfilosofiska arbetet är att det bör beakta de religiösa uttryckens 
särdrag för att framgångsrikt kunna ta itu med specifika religionsfilosofiska 
problem. Sådana problem uppstår när de religiösa uttrycken omvandlas till 
beskrivningar av religion och dogmatiska lärosystem. Det religionsfilosofiska 
arbetet består av problem som kan betraktas såsom språkliga sjukdomar som 
behöver en behandling, en terapi. Terapin består av att vi upptäcker hur det 
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princip den religiöse kallar för Gud. (RoV, 89). I den meningen är religionen 
teocentrisk. Men Guds suveräna verksamhet sker med avseende på människan. Hon 
är föremålet för hans nåd och kärlek, I den meningen är religionen antropocentrisk. 
Mellan dessa brännpunkter – den teocentriska och den antropocentriska – utspinner 
sig det slags liv som vi kallar för religion. Detta sätt att se på religionen är något 
helt annat än att se på vilket sätt den som en vetenskaplig teori av något slag. Det är 
svårt att se på vilket sätt den korrespondensteoretiska sanningsfrågan i detta 
sammanhang kan göra sig gällande. Cullbergs undersökning av förhållandet mellan 
religion och vetenskap i RoV uppvisar i själva verket som slutresultat att religion är 
något principiellt annat än vetenskap.” 
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religiösa språket fungerar och därmed kommer till ro med frågeställningar 
som är främmande för religiöst språkbruk.425  
 
Frågan om på vilket sätt religionsfilosofi framgångsrikt kan arbeta med 
religionsfilosofiska problem är som jag förstår det sammanhängande med hur 
vi uppfattar religion.  Men därtill kommer vilka föreställningar vi har om det 
kognitiva och förnuftiga. På vilket sätt är det möjligt att filosofiskt 
argumentera och reflektera över religion?  En viktig utgångspunkt för mig, i 
anslutning till en religionsfilosofi som är påverkad av Wittgensteins 
tänkande, är att religiösa påståenden är metaforiska och kan förstås på ett 
meningsfullt sätt i sitt rätta sammanhang. En logisk konsekvens är att de inte 
låter sig översättas till ontologiska kategorier och därmed inte kan prövas 
med empiriska redskap. Här kan uppstå frågetecken kring begreppsparet 
intern och extern. Begreppsparet antyder hur vi föreställer oss att språkliga 
begrepp kan hänföras till olika sammanhang och teoretiska resonemang. Det 
kan betyda att samma begrepp kan ha olika betydelse beroende på de 
sammanhang som det hänförs till. Extern position hänger då samman med 
teoretiska resonemang som kan användas för att förklara och pröva vår 
förståelse av verklighet. Inom religionsfilosofin yttrar sig detta i sådana 
positioner som menar att det är möjligt och nödvändigt att pröva religiösa 
fenomen parallellt med till exempel naturvetenskapliga förklaringar av 
verklighet. I relation till Aaa-gruppens ritual frågar jag mig om det är möjligt 
att ur extern position pröva till exempel de böner som sjungs i Aaa-gruppens 
ritual. På vilket sätt och från vilken position är det möjligt att ontologiskt och 
epistemologiskt bedöma att den som ber, verkligen ber till Gud? Riktar sig 
bönen till en verklig Gud? När är bönen giltig och när är den verklig? Inom 
ramen för detta arbete kan jag inte närmare gå in på sådana frågeställningar 
men tänker att själva sättet att fråga är främmande och bygger på ett 
missförstånd kring religion. Bön liksom många andra religiösa yttringar 
växer fram i religiösa livsformer där de inlärs inte såsom förnuftiga åsikter 
utan såsom ett förhållningssätt till verkligheten. Det meningsfulla med sådana 
religiösa yttringar kan därmed beskrivas internt utifrån sådana religiösa 
yttringar.  
 
En kritisk hållning till religion är emellertid inte utesluten om man överger 
tanken på en ontologisk och rationell prövning. Kritiken tänker jag är möjlig 
att utöva internt inom ramen för en verklighetsuppfattning som har 
karaktären av att vara en religiös livsform. Därmed inte heller sagt att 
kritiken kan utövas enbart av troende.  Men den som vill förhålla sig kritiskt 
bör sätta sig in i vad som är utmärkande för en religiös livsform. Jag tänker 
med andra ord att respekten för religiösa livsformers särdrag och uttryck inte 
utesluter en kritisk hållning. Internt, inom religionens sfär, kan 
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religionsfilosofin framgångsrikt utforska problem i anslutning till religiösa 
uttryck och religiös verklighet. Ett sådant problem har att göra med att 
religiöst språk på ett epistemologiskt och ontologiskt sätt uppfattas 
representera alternativ till naturvetenskapliga förklaringar.426 
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hitta några argument för hypotesen om Guds existens, ett liv efter döden och en 
moral motiverad av Gud. Hon konstaterar samtidigt att fastän det för närvarande 
inte finns något som talar för hypotesen så kan inte vetenskapen utesluta att 
hypotesen eller någon del av den i framtiden kan bli mer sannolik. Jag menar att 
Churchlands resonemang understryker att det är ett misstag att uppfatta att religiösa 
uttryck har karaktären av att vara naturvetenskapliga påståenden och förklaringar 
om verklighet. 
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6.2  Religiöst språk, handling och ritual 
 
I kapitel 4 ”Kroppens roll i verkligheten” reflekterade jag över kroppsjagets 
roll i verkligheten. Intressant nog visade det sig att en dualistisk uppfattning 
om själen eller medvetandet såsom separerad från kroppen ur ett 
neurologiskt, biologiskt och neurofilosofiskt perspektiv är problematisk. I 
kapitlet introducerade och använde jag begreppet ”kroppsjag” för att 
understryka monismen mellan kropp och medvetande.  En monistisk 
förståelse av kropp och medvetande får konsekvenser för uppfattningen om 
människan och relationerna till verklighet. Den får även betydelse för hur 
religionsfilosofi kan bedrivas. Då det gäller gravt funktionshindrade 
personers möjlighet att utöva religion så är det viktigt att uppfatta att grava 
funktionshinder inte inverkar på en grundläggande mänsklig förmågan till 
samspel och dialog. Dialogen är möjlig utifrån kroppsjagets förmåga till ett 
nonverbalt möte med andra människor. Bubers dialogfilosofiska ansats och 
paradoxala uttryck för Gud är därmed av betydelse.427 I ett 
religionsfilosofiskt arbete är det således nödvändigt att uppmärksamma de 
nonverbala dimensionerna av religion. De gravt funktionshindrade 
personernas religiositet är ett uttryck för kroppsjagets nonverbala aspekter. 
Religion kan då förstås utifrån mötet i en nära relation, spontana reaktioner,  
och kroppsjagets deltagande i rituella handlingar. De nonverbala uttrycken 
kan uppfattas vara ett kroppsspråk.   
 
Religiösa språkliga uttryck kan såsom i Aaa-gruppen beröra en mångfald 
aspekter av mänskligt liv. En människosyn baserad på en vanlig indelning av 
människan i kropp, själ och ande kan i en luthersk kyrklig tradition, med 
betoning på bibelläsning och predikan, medverka till en utpräglat verbal och 
teoretisk uppfattning om religiositet. När de teoretiska och de dogmatiska 
uttrycken är i fokus så uppstår den intressanta men problematiska 
religionsfilosofiska frågan huruvida religiösa föreställningarna går att 
jämföra med andra teoretiska uppfattningar och förklaringar till världen. 
Samtidigt finns det en risk för att språkliga berättelser, metaforer och 
religiösa begrepp som används inom religiösa livsformer betraktas som 
frikopplade från kroppsjagets begränsningar och konkreta handlingar i 
religiösa livsformer.  
 
Den religionsfilosofiska reflektionen kring tro och vetande verkar ha en liten 
betydelse för och ofta svag koppling till den religiositet som praktiseras. Vad 
som är verkligt och overkligt i vetenskapliga och religiösa sammanhang vilar 
på det gemensamma livets omdömen. Poängen vi nu intresserar oss för är att 
frågan om verkligt och overkligt syns i kroppsjagets spontana reaktioner och 
                                                           
427  Se tidigare avsnitt 4.1 ”Kroppsjag och dialog” och 4.2 ”Ett kroppsjag för kropp och  

medvetande”. 
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handlingar. Insamlingen av Aaa-gruppens material innebär en beskrivning av 
de spontana reaktionerna och handlingarna. Men ett sådant verbalt språk är 
sekundärt i relation till det omedelbara språk som hör till religiösa livsformer. 
Detta religiösa språk är inte primärt åsikter om livet utan något man lever av. 
Språk som hör till de aktiviteter som inramar ens liv då man sjunger psalmer, 
ber, deltar i förrättningar och gudstjänster. Men det inbegriper också de 
handlingsmönster som i vardagen präglar ens relationer till andra människor 
och naturen. Min avsikt i det här avsnittet är att reflektera över sambandet 
mellan religionsfilosofi och kroppsjag. Reflektionen kommer att beröra en 
vanlig dualistisk uppfattning om verklighet inom religionsfilosofi. Vad har 
kroppsjagets relation till omvärlden att göra med anspråket på att religiösa 
påståenden refererar eller korrelerar till en oberoende verklighet? De 
begränsningar som en monistisk människosyn på ett kroppsjag medför 
innebär att religionsfilosofin har att utgå från att religiösa uttryck endast kan 
förstås utifrån kroppsjagets relation till omvärlden. En viktig frågeställning 
berör de religiösa uttryck som själva är en del av en religiös livsform som 
kroppsjaget uppfattar är verklig. Till Aaa-gruppens ritual hörde gregoriansk 
kontemplativ sång med central liturgisk text och frågan är hur vi skall förstå 
att sådan sjungen religiös text förhåller sig till våra uppfattningar om vad som 
är verkligt. Inom religionsfilosofin talas det om verklighet i olika 
vetenskapliga positioner som benämns realism och nonrealism. Men det finns 
också försök att hitta en tredje position som har benämnts för internal 
realism.428   
 
Religionsfilosofi och kroppsjag 
 
Den dualistiska klyvningen av kroppsjaget i medvetande och kropp är något 
som jag utgående från neurofilosofi tidigare i 4.2 har ifrågasatt. Begreppen 
medvetande och kropp är trots det användbara i andra sammanhang. 
Detsamma gäller de inom religionen vanliga begreppen själ och ande. De kan 
uppfattas vara användbara perspektiv på ett och samma monistiska kroppsjag. 
Religionsfilosofin har att beakta problemet med att föreställningarna kring en 
dualistisk verklighet leder tankarna i fel riktning. Detta ser jag kopplat till 
tankar om att medvetandet anknyter till en metafysisk verklighet och att 
språket refererar till en oberoende verklighet.429  

                                                           
428  Kurtén 2003a, 70-73. 
429  Phillips 2004, “In the twentieth century, the Cartesian legacy underwent a  

fundamental critique at the hands of Wittgenstein. It is important to note that that 
critique hardly affected mainstream philosophy of religion. The latter simply did not 
engage with it in critical discussion. As a result, fundamental notions were not 
discussed. For example, consider the assumption that our epistemic practices are 
related to a reality beyond them which they purport to describe. That metaphysical 
notion of reality is a chimera which not even God could tell us anything about. Yet, 
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Den nivådelning av medvetandet som jag i anslutning till Damasios 
neurofilosofiska hypotes tidigare har presenterat i avsnitt 4.2 innebär inte att 
dualismen skulle ersättas av ett treledat medvetande. De tre nivåerna 
framträder visserligen neurologiskt och är fysiskt synliga och mätbara på 
olika ställen i hjärnan. Det gör att neurofilosofin kan tala om 
medvetandenivåer såsom protomedvetande, kärnmedvetande och 
självbiografiskt medvetande. Men nivåerna samverkar och ger tillsammans 
känslan av ett jag i en enda organism, ett kroppsjag.430 Med tanke på de gravt 
funktionshindrade personernas situation så är det ändå viktigt att i detta 
sammanhang uppmärksamma kärnmedvetandets centrala betydelse och 
nonverbala natur. Kärnjaget beskrivs inom neurofilosofin metaforiskt såsom 
en upplevelse, en filmupplevelse eller en mimteater.431  

 
Kärnmedvetandets icke-verbala natur 

 
Låt mig klargöra vad jag menar med en narration eller det att man berättar 
en historia. Dessa uttryck har en så nära koppling till språket att jag återigen 
måste påminna om att vi inte får tänka på dem i termer av ord. Med 
berättelse eller narration avser jag inte att man sätter samman ord eller 
tecken till fraser och satser, utan jag tänker på att man skapar en icke-
språklig karta över logiskt relaterade skeenden. Det är bättre att föreställa 
sig en film, även om filmmediet inte heller är någon perfekt metafor, eller 
mimteater (till exempel då Jean-Louis Barrault mimar en historia om 
klocktjuven i Les Enfants du Paradis).432 

 
Damasios neurofilosofiska position är intressant för att han inte enbart ser 
kroppsjaget utifrån ett kemiskt-fysiologiskt perspektiv. Kroppsjaget uttrycker 
sig samtidigt genom narration och berättelse. Fastän kärnjagets upplevelse är 
pågående så är det inte isolerat från de övriga nivåerna av medvetande. 
Protojaget är grundläggande för de bägge övriga. Fastän det är omedvetet för 
den egna kognitionen så kan dess närvaro observeras och undersökas 
empiriskt inom neurologin. Parallellt med en filmföreställning och/eller 
mimteater pågår genom minnesfunktionerna en verbalisering av skeendet. 
Inom ramen för vårt självbiografiska medvetande upprätthålls berättelsen om 
hurdana vi är som personer. De icke-verbala berättelserna av andra ordningen 
                                                                                                                                          

it is in that alleged space that ‘God’ is placed as an alleged ‘pure consciousness’. No 
distinction is drawn between metaphysical realism and ordinary realism.” 

430  Damasio 2002, 190-191 På grund av att medvetandet uppstår i en hjärna, som är av  
avgörande betydelse för organismen, är det en del av denna sofistikerade apparat. 
Kropp, hjärna och medvetande är med andra ord manifestationer av en enda 
organism. Även om vi kan dela upp dem under mikroskopet är de vanligtvis, när det 
gäller vetenskapliga syften, i grund och botten oskiljaktiga. 

431  Damasio är inte reduktionist eftersom han neurolog och filosof visar att samma  
kropp som fungerar kemiskt-fysiologiskt också uttrycker sig och fungerar genom 
ord och handling. Detta visar hans exempel om kärnjagets berättelse och narration.  

432  Damasio 2002, 213 
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överförs samtidigt till språket. En viktig poäng med den neurofilosofiska 
tanken på kärnjaget är att det är en berättelse eller ett språk som inte är 
verbalt men skapar en icke-språklig karta över logiskt relaterade skeenden. 
Neurofilosofins uppfattning att det finns ett nonverbalt berättande genom 
kärnjaget är av betydelse för religionsfilosofisk reflektion. Religiöst språk, 
såväl det nonverbala som det verbala kan förstås utifrån de konkreta 
mänskliga sammanhang där det används. Men förståelsen kan knytas till 
olika sammanhang. I fråga om Aaa-gruppen kan det vid sidan av ett 
fysioterapeutiskt och ett religiöst sammanhang också vara ett 
religionsfilosofiskt sammanhang.  
   
Med andra ord uppfattar jag detta som att det konkreta genomförandet av 
Aaa-gruppens ritual innebär att kärnmedvetandet hos kroppsjaget är i fokus. 
Inriktningen på beröring och samspel stöder sig på kärnjagets nonverbala 
kroppsspråk. Tillsammans agerar man inom ramen för Aaa-gruppens ritual på 
ett meningsfullt och förståeligt sätt. Men förståelse och mening är också 
förknippade med hur religionsfilosofin närmar sig sådana tysta mänskliga 
fenomen och metodiskt arbetar med dem. I samband med gravt 
funktionshindrades religiositet är det nödvändigt att uppmärksamma olika 
sammanhang och kroppsjagets nonverbala kärnjag. Deltagarnas upplevelse 
av handlingen i Aaa-gruppen situationen kan inom neurofilosofin förstås som 
en upplevelse av en upplevelse. 
 

Tanken på medvetenheten som en upplevelse av vetande eller kunskap 
stämmer överens med det viktiga faktum jag anförde när det gällde vilka 
hjärnstrukturer som uppvisar det närmaste sambandet med medvetenheten – 
dess strukturer (allt från dem som stödjer protojaget till dem som stödjer 
andra ordningens kartor) bearbetar kroppsinformation av olika slag (signaler 
från den inre miljön och signaler från skelett och muskler). Alla dessa 
strukturer opererar med upplevelsernas icke-verbala vokabulär. (det språk 
och de bilder som inte tar sig verbala uttryck) Det är på så sätt möjligt att de 
neurala mönster som uppstår utifrån aktiviteten i dessa strukturer är grunden 
för den form av mentala föreställningar, som vi kallar för upplevelser. 
Hemligheten bakom medvetenhetens skapelse kan mycket väl vara just 
detta, att alla registreringar av en relation mellan varje objekt och organism 
blir till en upplevelse av en upplevelse. Medvetenhetens mystiska perspektiv 
i första person singularis består av nyligen bildad kunskap (eller 
information) som kommer till uttryck i form av en upplevelse.433 

 
Det drama som människans villkor utgör kommer sig enbart av 
medvetenheten. Medvetenheten och dess uppenbarelser gör oss förstås i 
stånd att skapa ett bättre liv för oss själva och andra, men det är ett högt pris 
vi betalar för detta bättre liv. Det handlar inte bara om risker, faror och 
smärta utan också om att veta om dessa risker, dessa faror och denna smärta. 

                                                           
433  Damasio 2002, 354 
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Än värre – priset är att känna till vad njutning och lycka är och veta när 
dessa saknas eller är omöjliga att uppnå. 
Dramat är således beroende av medvetenheten, eftersom denna handlar om 
kunskap som vi fått i en bytesaffär där ingen av oss bestämt villkoren – 
priset för en bättre existens är förlusten av vår oskuldsfullhet angående den 
existensen. 434 

 
Den neurofilosofiska uppfattningen om kroppsjagets medvetande som en 
upplevelse av en upplevelse innebär att medvetande är att uppfatta som en 
treledad (proto, kärn- och självbiografiskt medvetande) aspekt av 
kroppsjaget. Kroppen och det kroppsliga är en annan aspekt av samma 
kroppsjag. Medvetandet som en upplevelse av en upplevelse öppnar upp för 
reflektioner kring på vilket sätt ett kroppsjag uppfattar vad som är verklighet 
och reellt. Inom livsformsfilosofin kan det knytas till tidigare reflektion kring 
tillit och visshet.435 I Aaa-gruppen kunde handledare och deltagare 
koncentrerat arbeta med taktil stimulans i det nära mötet i ritualen. I ett 
religiöst sammanhang kan mötet beskrivas som ett heligt möte. Ett 
omedelbart möte mellan kroppsjag kan med neurofilosofisk begreppslighet 
beskrivas som en upplevelse av en upplevelse mellan kärnjag. Den 
självbiografiska medvetenheten återberättar i minnet och innebär ett 
användbart avstånd och en distans till den omedelbara handlingen inom Aaa-
gruppen. Poängen är att vad som är verkligt eller overkligt formas i det 
omedelbara arbetet i ritualen och de beskrivningar och föreställningar vi 
inom religionsfilosofin kan göra om Aaa-gruppen. 
 
Nonverbal religiositet 
 
Religiösa livserfarenheter formuleras inom ramen för religiösa traditioner och 
det religiösa språk som används i traditionen. Det material som jag insamlat i 
slutet av Aaa-gruppens ritual och genom intervjuer kan uppfattas såsom ett 
försök att berätta och förstå upplevelsen av den omedelbara verksamheten 
inom ritualen. Materialet visar att Aaa-gruppen kan uppfattas på flera olika 
sätt i olika sammanhang.436 Reflektionen kring materialet blir en berättelse 
kring forskarprocessen som genom tre filosofiska perspektiv reflekterar över 
och beskriver det insamlade materialet från Aaa-gruppen. Men frågan är hur 
vi kan förstå en sådan reflekterande berättelse i relation till Aaa-gruppen. Är 
reflektion och berättande inte en omistlig del av religiositet? En spontan 
reaktion är att så måste det väl vara. Detta inte minst med tanke på det 
religiösa berättandets och predikans starka ställning. Men i relation till 
församlingsmedlemmar som är gravt funktionshindrade får frågan en ökad 
tyngd. Det kan betyda att det religiösa samfundet inte uppmärksammar de 
                                                           
434  Damasio 2002, 357-258 
435  Se avsnitt 4.3 ”Kroppsjag och språk”. 
436  Se avsnitt 3.3 ”Material från Aaa-gruppen” samt 3.4 ”Sammanfattning”. 
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möjligheter som ett omedelbart kroppsspråk innebär. Det kan få som följd att 
personer med grava funktionshinder inte uppmärksammas i det kyrkliga 
arbetet. 
 
Den kontextbundna religionsfilosofiska reflektionen kan i samband med Aaa-
gruppen uppmärksamma att föreställningen om ett monistiskt kroppsjag 
också innefattar ett konkret kroppsligt berättande. Berättandet kan ta avstamp 
i Damasios neurofilosofiska uppfattning om kärnjaget beskrivet som en 
nonverbal berättelse eller film. Berättandet med betoningen på ett handlande 
kärnmedvetande kan uppfattas vara ett nonverbalt kroppsspråk. Det betyder 
också att religionsfilosofin har att uppmärksamma nonverbala tysta aspekter 
av religion. Ett möte, en upplevelse av Gud har då två sidor, en verbal och en 
nonverbal. Aaa-gruppens ritual, mötet i rummet och tiden kan uppfattas vara 
uttryck för en nonverbal berättelse, där agerandet mellan framförallt 
handledare och deltagare är i fokus. Ett berättande som är komplett i och med 
att ritualen är genomförd. Upprepningen inom ramen för en återkommande 
ritual medger att ritualens konkreta möte mellan deltagare och handledare 
synliggör en kontinuerlig religiös berättelse som är av tyst karaktär. En 
religiös nonverbal berättelse formas av handlingarna, bemötandet och 
samverkan mellan deltagare, handledare och ledare. Resonemanget känns 
ovant eftersom vi är vana vid att tänka att en berättelse förutsätter ett verbalt 
språk och ett verbalt uttalat medvetande. Då det gäller människosyn blir 
dessutom det verbala berättandet ofta ett särskiljande kännetecken för 
kategorin människa. Men en människosyn som beskrivs med begreppet ”ett 
monistiskt kroppsjag” innebär en omprövning av tidigare synsätt. 
Kroppsjagets kärnmedvetande är nonverbalt och det innebär enligt 
neurofilosofin att synen på och attityden till gravt funktionshindrade personer 
liksom till barn och djur behöver omprövas. 
 

När det gäller människor kan medvetenhetens icke-verbala berättelser av 
andra ordningen direkt överföras till språket (vilket vi skulle kunna kalla för 
den tredje ordningen). Förutom den berättelse som betecknar kunskapsakten 
och som tillskriver denna den nyligen formade kärnmedvetenheten, 
genererar människohjärnan också en automatisk verbal version av 
berättelsen. Ingen kan hindra denna verbala översättning. Allt som spelas 
upp i medvetandets spår översätts snabbt till ord och meningar, vilket hör 
till människans natur – hon är en språklig varelse. Denna oundvikliga 
översättning, och det faktum att vetande och kärnjag också blir verbalt 
närvarande i vårt medvetande vid den tidpunkt då vi brukar fokusera på 
dessa företeelser, är förmodligen källan till uppfattningen att medvetenheten 
kan förklaras enbart på grund av språket. Man har trott att medvetenheten 
uppstod när (och bara när) språket inrymde en kommentar om den psykiska 
situation vi befann oss i. Som jag antydde tidigare så går den syn på 
medvetenheten som denna uppfattning kräver ut på att det bara är människor 
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med kontroll över språket som instrument som är medvetna. Djur utan språk 
och spädbarn är oturligt nog omedvetna.437 
 

Medvetenheten är enligt neurofilosofin till sin grund nonverbal. 
Religionsfilosofin har att beakta det neurofilosofiska tänkande som visar på 
möjligheten för ett möte med den gravt funktionshindrade personen. Det får 
konsekvenser för uppfattningen om religiositeten och den gravt 
funktionshindrade församlingsmedlemmen. Inom Aaa-gruppen fanns det 
ingen tvekan på denna punkt. Deltagare och handledare är inom 
omsorgskulturen vana vid att arbeta nonverbalt. Det är en tyst förutsättning 
för det vardagliga arbetet. Däremot saknar handledaren möjligheten att 
verbalt samtala med deltagaren då det gäller den språkliga översättningen och 
förmågan att språkligt inordna och kategorisera och jämföra upplevelser.438  
 
Människans förmåga att växla mellan ett handlande kroppsjag 
(kärnmedvetande) och ett reflekterande kroppsjag (självbiografiskt 
medvetande) är inte enbart till en nackdel då det gäller religiös livsform. Den 
dialogfilosofiska beskrivningen av tron såsom ett förhållningssätt i mötet 
med omgivande natur och människor innebär att mötet sker inom Jag-Du 
förhållningssättet där människan är omedelbart närvarande och uppmärksam. 
I enlighet med Damasios neurofilosofiska hypotes kan man förstå den platsen 
såsom det nonverbala kärnmedvetandets nivå. Den gravt funktionshindrade 
personen har inte samma möjlighet att bryta närvaro samt omedelbart och 
nonverbalt kroppsspråk (kärnjag) till verbalt samtal och språkligt 
reflekterande. Kärnjagets omedelbara möte med omgivningen får större plats. 
Ifall vi tänker oss att närvaro och uppmärksamhet är kännetecknande för 
upplevelsen av helighet så kan vi föreställa oss att deltagaren och 
handledaren i Aaa-gruppens ritual utmanas till en ökad närvaro och 
upplevelse av helighet. Därmed inte sagt att det skulle vara möjligt att 
arrangera eller manipulera fram helighetsupplevelser. Mötet i en nära relation 
är omedelbart och innebär enligt dialogfilosofin alltid en risktagning. Mötet 
kan utebli och därför kan situationen inte manipuleras. En förutsättning för 
att mötet skall kunna bli av är att omgivningen som den gravt 
funktionshindrade personen är beroende av ser det som en viktig 
kvalitetsaspekt på omsorgen att understödja och möjliggöra deltagande i 
religiösa livsformer. 
  
Det här resonemanget utesluter inte att det även finns ett begränsat 
självbiografiskt medvetande hos gravt funktionshindrade personer. Det kan 
yttra sig i den nonverbala kommunikationen. Ett tecken på detta är förmågan 
till den tidigare konstaterade inlärningen av Aaa-gruppens ritual. Den blir 

                                                           
437  Damasio 2002, 214 
438  I 1, I2, I3, I4, I5 och I6 
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bekant och en del av de erfarenheter som hör till det självbiografiska 
medvetandet hos gravt funktionshindrade personer. I vilken mån denna 
själbiografiskt färgade nonverbala kommunikation bryter närvaro och 
uppmärksamhet är svårt att säga. Men det finns en likhet till det 
dialogfilosofiska tänkesättet att det är omöjligt att stanna längre tider i ett 
Jag-Du förhållningssätt. Det växlar ständigt om med Jag-Det hållningen.  
 
Kärnmedvetenheten såsom en upplevelse, en jag-känsla kan i ett 
dialogfilosofiskt sammanhang liknas vid två olika förhållningssätt, Jag-Du 
och Jag-Det. De uppfattas som grundläggande för människan. För 
religionsfilosofisk reflektion är likheten mellan kärnmedvetenhet och Jag-Du 
hållning intressant. Denna likhet består av omedelbar närvaro och 
uppmärksamhet i mötet som involverar kroppsjag och verklighet. Men 
kroppsjaget såsom en grundläggande upplevelse eller känsla öppnar mot ett 
handlande som även går i en annan riktning där det omedelbara blir 
medelbart i språkliga kategorier.  Ett avstånd inträder. Aaa-gruppens 
materialinsamling kan ses som ett försök att i ett subjekt-objekt 
förhållningssätt (Jag-Det, subjekt-objekt relation) beskriva och förstå den 
omedelbara upplevelsen av en upplevelse i ritualen. Förhållningssättet Jag-
Du innebär inte en strävan efter ett sådant avstånd. En nonverbal religiositet 
syns i handlingar som självklart vilar i sig själva.  Det är en omedelbar 
upplevelse av ett heligt möte, en känsla hos kroppsjaget. I kristen livsform 
identifieras denna känsla med livsyttringar som tro, hopp och kärlek. 
 
Metaforen  Subjekt-Själv 
 
Inom religionsfilosofin har frågeställningarna kring religiöst språk och 
verklighet dominerat. Hur språket refererar eller korrelerar till en oberoende 
verklighet har också att göra med en monistisk människosyn, ett kroppsjag. 
Lakoff och Johnson har ifrågasatt en dualistisk uppdelning av kroppsjaget i 
kropp och själ (medvetande). De menar att en sådan uppdelning ger en 
felaktig uppfattning om det som faktiskt sker i kroppsjaget. Kunskapen om 
hur kroppsjaget samverkar med andra och omgivningen ger en föreställning 
om varför vi upplever att vårt medvetna jag är oberoende av kroppen. Det här 
menar de får konsekvenser för hur vi kan uppfatta religiösa fenomen. I det 
följande redogör jag för deras tankar om kroppsjaget och religiositet. De 
hävdar att kroppen inte enbart är ett kärl för ett självständigt medvetande. Ett 
medvetande separerat från kroppen är enligt dem ett metaforiskt begrepp. Det 
får sin förklaring av metaforen ”att veta är att se”, som i sin tur vilar i den 
kroppsliga erfarenheten att få kunskap genom synsinnet. Ett medvetande utan 
kropp är en naturlig följeslagare till den metaforiska distinktionen mellan 
subjekt och själv. Det finns enligt dem tre grundläggande mänskliga 
erfarenheter som stöder metaforen subjekt-Själv.  
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1. En överensstämmelse mellan kroppskontroll och kontroll av 

fysiska objekt 
2. En överensstämmelse mellan varat i den normala omgivningen 

och att vi kan kontrollera de fysiska objekten i våra omgivningar. 
3. En överensstämmelse mellan hur andra bedömer våra handlingar 

och andras handlingar och hur vi bedömer våra egna handlingar. 
 
I varje sådan erfarenhet finns det en person som är källan för subjektet. 
Personen kan manipulera objekt. Denne kan vara i bekant omgivning och 
bedöma andra människors handlingar. I varje primär metafor kommer 
personen som en självständig existens att kopplas till subjektet. I detta 
sammanhang kan jag inte närmare gå in på deras argumentation. Detaljerna i 
resonemanget är inte heller nödvändiga för min framställning. Kort sagt så 
uppstår begreppet medvetande såsom skilt från kroppen genom sådana 
konkreta erfarenheter av kontroll som var och en av oss har genom livet. 
Poängen hos Lakoff och Johnson är därmed att vårt medvetande trots sådan 
vardaglig erfarenhet och inövad vana är kroppsbundet. Kognitiv vetenskap 
ger på detta sätt en förklaring till hur ett medvetande som är skilt från 
kroppen uppstår. Men vad har det för betydelse att reflektionen och språket 
faktiskt är förknippat med kroppen? Vad betyder det att uppdelningen i 
subjekt och själv endast är metaforisk men aldrig verklig? Enligt Lakoff och 
Johnson får det konsekvenser för vår uppfattning om verklighet. Det gäller då 
framförallt religiösa traditioner och livsformer som bygger på föreställningar 
om att själ och kropp är möjliga att separera från varandra. 
 

Requiring the mind and Soul to be embodied is no small matter. It 
contradicts those parts of religious traditions around the world based on 
reincarnation and transmigration of souls, as well as those in which it is 
believed that the Soul can leave the Body in sleep and trance. It is not 
consistent with those traditions that teach that one can achieve and should 
aspire to achieve a state of pure consciousness separate from the body.439 

 
I religiösa traditioner som bygger på en klyvning av kropp och medvetande är 
tanken på ett monistiskt kroppsjag problematisk. Ändå går det att ställa en 
kritisk fråga till Lakoff och Johnson om inte de personer som omfattar en 
sådan religiositet ändå i praktiken är bundna till det monistiska kroppsjaget. 
De religiösa föreställningarna kring kropp och själ kan i så fall inte uppfattas 
bokstavligt utan endast som en metaforisk klyvning av kroppsjaget i kropp 
och själ.  
 

                                                           
439   Lakoff och Johnson 1999, 563-564 
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Enligt Lakoff och Johnson finns det ändå inget som hindrar oss från att 
uppfatta religionen såsom mycket immanent bunden till det mänskliga 
kroppsjagets förutsättningar och begränsningar. Det betyder att människans 
kropp, hennes handlande, språkliga begrepp och metaforer inte går att isolera 
från varandra. Begrepp såsom transcendens och metafysik kan uppfattas som 
uttryck för subjektets metaforiska erfarenhet av att vara separerat från 
kroppen. Men det betyder samtidigt att erfarenheten trots det är bunden till 
kroppsjaget och uttryck för delvis omedvetna kroppsliga processer. 440 
 
Människosyn och verklighetsuppfattning 
 
I religionsfilosofin har det förekommit mycket diskussion kring frågan om 
det går att filosofiskt avgöra om Gud verkligen existerar eller inte. Två 
religionsfilosofiskt motsatta positioner, realism och nonrealism, har uppstått. 
Inom positionen realism menar man att det måste vara möjligt att på ett 
externt sätt pröva frågan om Guds existens. Ett svar på frågan avgör om det 
är möjligt att göra religiös tro intellektuellt försvarbar och förnuftig. Mot den 
positionen står nonrealismen (anti-realism) som menar att det inte är 
nödvändigt att filosofiskt avgöra frågan om Guds existens för att religiös tro 
skall vara meningsfull eller förnuftig.  
 
Men det finns försök att hitta en utväg ur detta religionsfilosofiska dilemma, 
en utväg som av Kurtén har kallats för en tredje position. En viktig poäng för 
en sådan position framförs av Dewi Z. Phillips som påpekar att diskussionen 
inom realism och nonrealismen leder oss fel. Problemet handlar om själva 
föreställningen att det måste gå att avgöra frågan om Guds existens från en 
yttre position. I stället föreslår han att vi uppmärksammar att det i religiöst 
språk inte frågas efter om Gud existerar. Guds verklighet är förknippat med 
religiös livsform och gör att frågan om att pröva Guds existens externt 
förlorar sin mening.441 Phillips har i fråga om realism och nonrealism 
uppmärksammat ett exempel av Wittgenstein. 
 
 Consider the following remarks by Wittgenstein. 

One man is a convinced realist, another convinced idealist and teaches his 
children accordingly. In such an important matter as the existence or non-
existence of the external world they don’t want to teach their children 
anything wrong. 

 - 

                                                           
440  Lakoff och Johnson 1999, 563 “One might imagine a spiritual tradition in which  

such a Soul is fundamentally embodied  – shaped in important ways by the body, 
located forever as 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 Soul, an embodied Soul…” 

441  Kurtén 2003b, 70-71. 
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But the idealist will teach his children the word ‘chair’ after all, for of 
course he wants to teach them to do this and that, e.g. to fetch the chair. 
Then there will be the difference between what idealist-educated children 
say and the realist ones. Won’t the difference only be one of battle cry?442  

 
Den poäng Phillips gör är av relevans för tanken på att religiös verklighet är 
förknippad med ett monistiskt kroppsjag och religiös livsform. Talet om 
oberoende existens riskerar att bli tomt prat om vi inte observerar att språket 
och talet alltid är konkret förankrat i kroppsjagets faktiska anknytning till 
verkligheten. Poängen kunde formuleras så att religion i första hand är knutet 
till en samlad religiös praxis som existerar som en verklighet som ingår i 
konkret mänskligt liv. Den är knuten till konkreta handlingar och yttringar. 
Aaa-gruppens ritual är i första hand verklig genom det pågående arbetet i 
ritualen och den erfarenhet som mötet och arbetet ger. Den blir inte 
verkligare för att den skulle korrespondera mot en oberoende verklighet 
avskild från de deltagande människorna. Det hindrar inte att religionsfilosofin 
kan reflektera över hur språkliga metaforer kan klargöra eller fördunkla 
uppfattningar om verklighet. Detta tar jag upp till behandling i nästa avsnitt 
6.3 Religionsfilosfi, metaforer och verklighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
442   Phillips 1994, 35 
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6.3  Religionsfilosofi, metaforer och verklighet 
 
I föregående avsnitt reflekterade jag över ett monistiskt kroppsjag och tanken 
på en oberoende verklighet. Reflektionen visade att kroppsjag och verklighet 
är förknippade med och indragna i varandra. Uppfattningen inom till exempel 
neurofilosofin att kroppsjaget kan beskrivas som en upplevelse av en 
upplevelse visar hur föreställningar om kroppsjag är involverade i det som vi 
uppfattar som verkligt. En svårighet visade sig vara förknippad med bilden av 
ett monistiskt kroppsjag och hur vi på olika nivåer anknyter till verkligheten. 
En språklig svårighet handlar om att vi i den religionsfilosofiska 
forskarprocessen behöver utveckla en förståelse för föreställningar, metaforer 
och symboler i språk.443 Detta är förknippat med kroppsjagets gränser och 
konkreta religiösa livsformer. En religiös verklighet uttryckt genom levande 
och fungerande religiösa metaforer kan upplevas som sann och meningsfull. 
Insamlingen av Aaa-gruppens material byggde på föreställningar om hur 
upplevelser kan beskrivas med ordpar. Fastän beskrivningar av upplevelser är 
sekundära i relation till själva genomförandet av ritualen så bidrar de till en 
förståelse av erfarenhet och praktik i Aaa-gruppen. Men i det nonverbala 
genomförandet av ritualen kommer forskaren nära det som vi kan uppfatta är 
väsentligt för religion och religiositet för gravt funktionshindrade personer. I 
det mötet spelar inte en verbal förståelse någon stor roll. Av större betydelse 
är spontana reaktioner som kan beskrivas med begrepp som grundtillit, 
visshet och förundran. Begrepp som överhuvud kan uppfattas vara centrala 
begrepp, symboler och metaforer för religion i mötet mellan kroppsjag och 
föreställningar om verklighet.  
 
Den skriftliga redovisningen i slutet av ritualet via observationsprotokoll, 
frågeformulär och intervjuer är sekundär då det gäller den nära relationen 

                                                           
443  Soskice 1985, 15  Jag ansluter mig till Soskices arbetsdefinition om metaforer  

nedan. Hennes poäng är att metaforer är en form av vårt språkbruk. Termer i språket 
används i en överförd bildlik bemärkelse.   ”As a working definition of metaphor 
we shall say that metaphor is the figure of speech whereby we speak about one thing 
in terms which are seen to be suggestive of another. The virtues of this skeleton 
definition will become apparent as our study continues. We can here briefly clarify 
some of our terms; ‘speaking’ is intended to mark that metaphor is a phenomenon 
of language use (and not that it is oral). Similarly, ‘thing’ signifies any object or 
state of affairs, and not necessarily a physical object; the moral life, the 
temperament of the Russian people, and the growth of the soul are equally ‘things’ 
in this sense. Finally, ‘seen to be suggestive’ means seen so by a competent speaker 
of the language. This definition is extremely simple and avowedly broad. Its merit is 
that it allows us to note things about metaphor so rudimentary that they are often 
overlooked, the most important of which is that metaphor, as a figure of speech, is a 
form of language use.” 
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mellan deltagare och handledare. Den utfördes av handledaren som därmed 
bröt den nära relationen till deltagaren mot slutet av ritualen. Därför kan den 
uppfattas som ett nödvändigt tillägg med tanke på forskarprocessen medan 
den inte bidrar till det nonverbala mötet i ritualen. Det insamlade materialet 
är trots detta primärt i förhållande till forskarprocessen och reflektionen kring 
hur en forskare kan förstå religiositet. Den språkliga beskrivningen av en 
förståelse av Aaa-gruppen bygger på föreställningar vi har om språk och 
verklighet. En central livsformsfilosofisk insikt kring språk och 
föreställningar är intressant att stanna inför. Wittgenstein skriver sålunda 
inom livsformsfilosofin: 
 

Jag vill säga att det är märkvärdigt att de som endast tillskriver tingen men 
inte våra föreställningar verklighet, rör sig självklart i föreställningsvärlden 
och aldrig önskar fly ut ur den.444 
 

Inom religionsfilosofiskt arbete behöver vi uppmärksamma föreställningarna 
och deras betydelse för vår orientering i verklighet. Föreställningarna 
framträder i det att den abstrakta och metaforiska begreppsligheten är 
mångtydig och överlappande. Livsformsfilosofin ser därför att 
religionsfilosofins uppgift är att föra de språkliga föreställningarna tillbaka 
till den konkreta användningen så att en klarhet i terapeutisk mening kan 
vinnas.445  
 
De tre filosofiska perspektiv jag använt i detta arbete har jag kallat för 
dialogfilosofi, neurofilosofi och livsformsfilosofi. De implicerar 
föreställningar om att enskilda filosofers avväganden och filosofiska 
positioner kan sammanlänkas och beskrivas som till exempel 
livsformsfilosofi. De hör därmed till språkets metaforiska och abstrakta värld. 
Eftersom de är de uttalade perspektiv jag använder mig av så anknyter de 
också till metaforen att se är att veta.446 Betraktelsen och reflektionen utifrån 
ett dialogperspektiv eller ett neurologiskt perspektiv eller en 
livsformssynvinkel innesluter en bild av att utifrån ett avstånd betrakta och 
beskriva Aaa-gruppens material på ett rättvist sätt. Var för sig ger de 
filosofiska perspektivens begrepp och bilder olika aspekter på det material 
jag samlat in från Aaa-gruppen. Sammanfattningsvis har de resultaten 
presenterats i avsnitt 4.4 och 5.4. Men hur skall vi förstå den 
religionsfilosofiska reflektionen i detta arbete i relation till de tre 
perspektiven? Trots att de bidrar med olika aspekter så uppfattar jag att det 
intressanta med perspektiven är att de pekar vidare mot vår mänskliga 
begränsning. Föreställningen om kroppsjagets gränser berör de möjligheter vi 

                                                           
444  Wittgenstein 2000, 53 
445  Eriksson  1998, 45-49 
446  Lakoff  och Johnson 1999, 555-557  
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har att i gränsområden ta del av, förstå och påverka omgivningen. Då vi som 
forskare fokuserar på ett religiöst fenomen ur ett bestämt perspektiv ser vi det 
som själva perspektivet tillåter oss att se. Synfältet är begränsat till 
perspektivet, och endast ett förändrat betraktande kan ge nya infallsvinklar 
och annat resultat. En forskarprocess som syftar till en fördjupad förståelse av 
gravt funktionshindrade personers religiositet har i denna avhandling närmat 
sig Aaa-gruppens material ur tre perspektiv. Föreställningarna i 
dialogfilosofin har rört sig kring bilden av två olika slags mänskliga 
förhållningssätt till verkligheten. De två ordparen Jag-Du och Jag-Det står 
som metaforer för hur vi enligt dialogfilosofisk uppfattning förhåller oss till 
verkligheten som människor. Då det gällde Aaa-gruppen och arbetet inom 
ritualen kunde jag reflektera över och beskriva betydelsefulla aspekter av den 
nära relationen utgående från ordparen. Religiositeten uppfattades höra 
hemma närmast i det omedelbara Jag-Du mötet eftersom handlingen i 
ritualen var omedelbar beröring och inte knutet till verbala föreställningar. 
 
Neurofilosofins föreställningar utgick från naturvetenskapliga föreställningar 
om människan som ett kroppsjag som relaterar och korresponderar med den 
yttre verkligheten. Hypotesen där människans kroppsjag beskrivs som en 
upplevelse av en upplevelse innefattar metaforiska drag. Det metaforiska 
draget är tydligt då det gäller det treledade jagmedvetande som beskrevs som 
protojag, kärnjag och självbiografiskt jag. Den neurofilosofiska bilden av 
medvetandet var användbart vid reflektionen över handlingsperspektivet i 
arbetet mellan deltagare och handledare i Aaa-gruppen. Väsentligt är att 
avsaknaden av verbal förmåga hos gravt funktionshindrade personer inte 
utesluter ett kroppsspråk och en dialog på kärnjagets nonverbala plan. Sådana 
sidor i materialet kunde beskrivas med hjälp av föreställningar inom 
neurofilosofins hypotes om kroppsjagets medvetande. Frågan om religion i 
Aaa-gruppen blev i det neurofilosofiska perspektivet beskrivet som ett möte 
mellan kärnjag där det självbiografiska jaget begränsas till inlärningen av och 
vetskap om Aaa-gruppens ritual. Mötet på kärnjagets plan är centralt för 
förståelsen av gravt funktionshindrade personers religiositet eftersom det 
därmed blir klart att funktionshindret inte utgör ett absolut hinder för mötet 
med andra såsom Gud och omvärld. En gräns där det inom religionsfilosofin 
går att säga något närmar sig. 
  
Den neurofilosofiska förståelsen av kroppsjaget öppnar för ett utforskande av 
spontana reaktioner och tyst kunskap i religion. Begreppet tyst kunskap i 
religion har jag använt för att beskriva mötet mellan deltagare och 
handledare. Det är ett begrepp som i ett livsformsfilosofiskt perspektiv varit 
användbart för att reflektera över gravt funktionshindrade personers 
religiositet. Begrepp som grundtillit och visshet kan inom religionsfilosofin 
användas för att beskriva föreställningar kring hur kroppsjagets spontana 
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reaktion samverkar med andra personer och omvärlden. Men i en överförd 
metaforisk bemärkelse kan de förknippas med människans och den gravt 
funktionshindrade människans grundläggande hållning i religiösa livsformer. 
Grundtillit och visshet blir förknippade med de nedärvda system av 
föreställningar som vi lär oss. Ett system, en byggnad av omdömen blir 
trovärdig för oss. I Aaa-gruppens ritual är sådana föreställningar inte 
abstrakta utan konkret förbundna med genomförandet av själva ritualen. 
Detsamma gäller tydligt religiösa ritualer som högmässa med nattvard och 
olika slags andakter. I livsformsfilosofin uppfattas religiös tro utifrån en 
sådan helhetssyn vilket följande citat av Wittgenstein belyser. 
 

94. Men min världsbild har jag inte därför att jag förvissat mig om dess 
riktighet; inte heller för att jag är övertygad om dess riktighet. Utan den är 
den nedärvda bakgrund mot vilken jag skiljer mellan sant och osant. 
102 Kunde jag inte tro att jag en gång, utan att veta det, kanske i ett tillstånd 
av medvetslöshet, befann mig långt från jorden, ja, att andra vet detta, men 
inte talar om det för mig? Men detta skulle alls inte passa ihop med mina 
övriga övertygelser. Inte för att jag skulle kunna beskriva systemet av dessa 
övertygelser. Men mina övertygelser bildar ett system, en byggnad.  
107. Är det inte just så när man bibringar ett barn tron på en Gud, eller tron 
att det inte finns någon Gud, och barnet i enlighet härmed lär sig anföra 
skenbart vägande grunder för det ena eller det andra?447 

 
Omdömen och föreställningar inlärs under uppväxten inte enbart på rationell 
grund utan såsom en fungerande praktik. Till detta hör också inlärningen av 
vilka omdömen och föreställningar som är mer fasta och vilka som är rörliga. 
Men de bildar ett system, en byggnad. Ur religionsfilosofins synvinkel är det 
väsentligt att uppmärksamma att byggnaden som metafor för helhet enligt 
livsformsfilosofi inte gör det möjligt att skapa en heltäckande filosofisk teori 
som skulle fungera som en grund för förståelsen av de övriga delarna i huset. 
Helhetstänkandet innebär att vi bara kan fokusera på enskilda delar i 
byggnaden och nöja oss med att helheten endast kan betraktas bitvis ur ett 
perspektiv i taget. Däremot hindrar inte detta ett tvivel eller en kritik. 
Reflektionens syfte är att skapa klarhet i mångfalden av föreställningar. 

 
114. Den som inte är säker på något faktum kan inte heller vara säker på 
sina ords mening.  
115. Den som ville tvivla på allting skulle inte ens nå fram till tvivlet. 
Tvivlandets spel självt förutsätter redan vissheten.448  
140 Vi lär oss inte praxis att fälla empiriska omdömen genom att lära oss 
regler; man bibringar oss omdömen och deras sammanhang med andra 
omdömen. En helhet av omdömen görs trovärdig för oss. 

                                                           
447  Wittgenstein 1992, 22-23  
448  Wittgenstein 1992, 25 
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141 När vi börjar tro något, så är det inte en enskild sats utan ett helt system 
av satser (ljuset går småningom upp över det hela).  
142 Det är inte enskilda axiom som blir uppenbara för mig, utan ett system, i 
vilken slutsatser och premisser ömsesidigt stöder varandra. 
144. Barnet lär sig tro en mängd saker. Dvs. det lär sig t.ex. handla efter 
denna tro. Det trodda formas småningom till ett system, och i det står en del 
saker orubbligt fast, andra är mer eller mindre rörliga. Det som står fast gör 
det inte därför att det i sig är uppenbart och självklart utan det hålls fast av 
det som ligger omkring det. 449 
 

Helhetsföreställningarna inom livsformsfilosofin utesluter möjligheten att 
konstruera en heltäckande teori om kroppsjagets språk (både verbalt och 
nonverbalt språk) och relation till verkligheten. De är bägge från början 
invävda i varandra och bildar ett system där delarna stöder varandra. Vid 
reflektionen över Aaa-gruppens material har religionsfilosofin att beakta 
svårigheterna med våra språkliga föreställningar och olika beskrivningar av 
verkligheten. Det innebär att vi behöver uppmärksamma de språkliga 
analogiernas inflytande på föreställningar. Livsformsfilosofin hänvisar oss 
tillbaka till en fungerande språkanvändning och därmed avvisas en skeptisk 
hållning. Kroppsjag och omvärld är indragna i varandra. Våra beskrivningar 
går att relatera till detta faktum. Oron i filosofin uppstår då vi försöker 
beskriva sanningar som går över gränserna för vad som kan sägas, något som 
inom livsformsfilosofin kan beskrivas som en oändlig längdremsa.  
  

Vi stöter överhuvudtaget inte på filosofiska problem i det praktiska livet 
(såsom vi  tex stöter på problem från naturläran), utan vi stöter på dem först 
när vi låter oss ledas, inte av praktiska ändamål, utan av vissa analogier i 
språket, då vi bildar satser.  

 
När man säger ´allting flyter´ känner vi att vi är förhindrade att hålla fast det 
egentliga, den egentliga verkligheten. Skeendet på filmduken undslipper oss 
just därför att det är ett skeende. Men vi beskriver någonting; och är det ett 
annat skeende? Beskrivningen är ändå uppenbarligen förbunden med bilden 
på filmduken: Det måste ligga en falsk bild till grund för vår känsla av 
vanmakt. Ty det vi vill beskriva, det kan vi beskriva.  

 
Oron i filosofin kommer sig av att filosofer betraktar, ser, filosofin fel, dvs 
liksom uppklippt i (oändliga) längdremsor, snarare än i (ändliga) 
tvärremsor. Denna omställning av uppfattningen ger upphov till den största 
svårigheten. De vill liksom gripa tag i den oändliga remsan, och klagar över 
att detta inte låter sig göras stycke för stycke. Naturligtvis inte, om man med 
ett stycke förstår en ändlös längdremsa. Däremot nog om man ser en 
tvärremsa som ett helt, definitivt stycke. – Men då kommer vi aldrig till 
slutet av vårt arbete! Förvisso inte, ty det har ju inget slut.450 

                                                           
449  Wittgenstein 1992, 28 
450  Wittgenstein 2000, 49-59. 
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Den religionsfilosofiska reflektionen kring Aaa-gruppen och materialet från 
Aaa-gruppen har varit kontextuell och avgränsad. I ett livsformsfilosofiskt 
perspektiv har gränserna bestått av fokusering på det arbete som utförts i 
Aaa-gruppen. Men i avhandlingen har kontexten och omständigheterna för 
gravt funktionshindrade både inom omsorgssammanhang, religiöst 
sammanhang och forskarsammanhang presenterats för att ge en bild av gravt 
funktionshindrade personers värld.451 På så sätt har system och omdömen 
konkret funnits med i forskarprocessen hela tiden. Aaa-gruppens material har 
gett anledning att reflektera över olika perspektiv i gravt funktionshindrade 
personers religion och religiositet. Reflektionen och beskrivningen har 
metodiskt framskridit inom de gränser som materialet medger. Men just där 
tar också möjligheterna slut. Varje forskare har att respektera materialet och 
dess gränser. Till slut kan inget mer utredas inom de ramar som givits. 
Utforskandet kan endast fortsätta med nya uppgifter och nya perspektiv.452  
 
I samband med att jag reflekterade över hur jag metodiskt skulle genomföra 
uppgiften Kropp, handling och ritual valde jag att i kapitel 4 fokusera på 
individen och kroppens roll i verkligheten. I kapitel 5 valde jag att utforska 
de kollektiva sammanhangen och den sociala samverkan. Redan i de 
avsnitten konstaterade jag att de bägge kan uppfattas som olika sidor av 
samma verklighet. I detta sammanhang kan det vara skäl att uppmärksamma 
metaforiska föreställningar kring hur begrepp kopplar samman det 
individuella och kollektiva. De bidrar på det sättet till vår orientering i 
verkligheten. För religionsfilosofin gäller det att uppmärksamma att till 
exempel begrepp såsom kropp används på sådana sätt. Cooey har konstaterat 
att begreppet kropp fungerar både som ett säte (site) och tecken (sign). 
Begreppet kropp kopplar samman den enskilda individen med en allmän 
mänsklig kroppslighet och sårbarhet. 
  

                                                           
451  Se kapitel 2. Begrepp och kontext. 
452  Segerdahl 1998, 47.  Segerdahl uppfattar att filosofiskt arbete handlar om att  

klargöra olika användningar av språk och ställa dem bredvid varandra. Så får vi syn 
på problemet och kan instämma. I samband med reflektioner kring Putnams 
språkfilosofi och exempel med vatten =H2O konstaterar han: ”Som filosofer har vi 
inte någon anledning att delta i de kamper som kan uppstå mellan olika 
ordanvändningar, för att fastslå vad som egentligen är något annat än vad vi på 
jorden menar att är vatten, vill jag visa att vi som filosofer bara kan reagera genom 
att säga: ”Tja man kan förneka att det är vatten men man kan lika gärna säga att det 
är vatten”. Mitt sätt att behandla Putnams verklighetsbegrepp går inte ut på att ersätta 
hans idealisering av vetenskapen med en diametralt motsatt idealisering av vårt 
vardagsspråk. Jag ställer bara olika användningar av ord bredvid varandra. Även 
vetenskapens språk har sin alldagliga användning i forskningens vardag, och termen 
”vardagsspråk” behöver därför inte utesluta vetenskapens språk.”       
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Cooey explores the relationship between the body as site and the body as 
sign, suggesting the term mapping.453 The body, as an artefact, plays an 
important role in the making of making itself, presenting simultaneously our 
individual particularity with our common human conditions of 
vulnerability.454  

 
Stuart har vidareutvecklat Cooeys tankar om kroppen inom teologin. 
Kroppen lever och kroppen lider och den dör. Detsamma gäller Kristi kropp 
som begrepp för individen Jesus Kristus och den kollektiva kroppen kyrkan. 
 

In a similar way the body of Christ plays a double role representing an 
individual, Jesus Christ, and a collective, the Church.455 

 
Då det gäller reflektionen över Aaa-gruppens material finns det orsak att 
uppmärksamma hur redovisningarna i observationsprotokoll och 
frågeformulär är beskrivningar av enskilda individer. Men en självklar 
förutsättning och föreställning är att de individuella beskrivningarna kan 
sammanställas för att ge en helhetsbild av Aaa-gruppen. Men konkret kunde 
materialet kopplas såväl till ett fysioterapeutiskt omsorgssammanhang som 
till ett kontemplativt religiöst sammanhang. Frågan om religion och 
religiositet bedömdes emellertid på olika sätt av handledarna. Det behöver 
dock inte vara problematiskt ifall vi kan acceptera och godkänna att det finns 
olika slags förhållningssätt till religion. Det syns också i att begreppet 
religion används i flera olika betydelser. Därmed uppstår en del filosofiska 
problem när vi inriktar oss på att ge en alltomfattande definition eller gör en 
ontologisk teori av till exempel gud, religion och religiositet. Det finns olika 
slags förhållningssätt och beskrivningar av religion som religionsfilosofin 
kan beskriva och skapa klarhet kring.  

 
Det särskilda lugn då vi kan ställa andra liknande fall bredvid ett vi trodde 
var unikt inträder gång på gång i vår undersökning när vi visar att ett ord 
inte bara har en betydelse (eller två), utan används i fem eller sex olika 
betydelser.456 

 
Religionsfilosofiska problemen kan därmed förknippas med föreställningar vi 
kan ha om de empiriska och teoretiska förutsättningar som religionsfilsosofer 
har då de utforskar religiösa påstånden. Detta har Kurtén lyft fram i en artikel 
om Phillips och Tillich. Problemen är förknippade med metafysiska rationella 
och empiriska föreställningar om att religiösa kategorier behöver verfieras för 
att vi skall kunna rättfärdiga deras användning. 

                                                           
453   Cooey 1994, 119 
454  Cooey 1994, 129 
455  Stuart 2000, 174 
456  Wittgenstein 2000, 27 
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And it is exactly at this point that I think Phillips and Tillich can join hands. 
I think it is fair to say that Phillips’s writings in the philosophy of religion 
have circled around problems shaped by philosophers who have tried to 
make sense of religion on metaphysical, rational and empirical grounds. In 
relation to these his comment has been: “What we need in religion, as 
elsewhere, is realism without empiricism.” (Phillips 2000, 82.) The main 
roots of much confusion lie in the Enlightenment, he suggests. “Instead of 
Christianity we are offered the categories of the Enlightenment, according to 
which religious categories as such stand in need of evidence before we can 
appropriate them with justification. In this way, the authority of religion 
becomes forgotten – it is hard to know what that authority could ever have 
been.” (Phillips 2000, 86.) What he says I think is the following. In the 
debate among philosophers concerning realism or non-realism in religion, 
the belief in God is seen as an isolated act which could be stated as: “I 
believe/I do not believe in the existence of God.” And this isolated belief is 
the rationale for a religious life.457 

  
I samband med reflektionen kring Aaa-gruppens material blev det klart att 
frågan om religion inom det livsformsfilosofiska perspektivet inte kan starta 
med metafysiska, rationella och empiriska föreställningar. Gravt 
funktionshindrade personers religiositet kan lämpligen förstås ur ett 
helhetsperspektiv där religion hör ihop med de religiösa livsformer 
människor växer in i och lever av.  Redan som barn växer vi in i dem, och 
förhållningssätten har därmed inte från början varit rationellt motiverade. Till 
förhållningssätten hör att de är djupt rotade i våra vanor och förändras 
därmed långsamt. Inom omsorgssammanhanget har personer med grava 
funktionshinder fått möjlighet att på olika sätt bli bekanta med religion och 
religiositet. Det nämnda hindrar inte att det sker förändringar och att det i 
vuxen ålder blir möjligt att reflektera över, samtala och ta ställning till de 
föreställningar vi vuxit upp med. Aaa-gruppens ritual och de olika momenten 
övades in i praktiken och blev en verksamhetsform inom den dagliga 
omsorgen. Grundlösheten i de föreställningar vi gör kring sådana 
verksamhetsformer hör ihop med att vi accepterat dem som delar i ett system, 
en hel byggnad. Inom livsformsfilosofin betonar Wittgenstein den betydelse 
som inlärning och människors auktoritet har för vårt troende. 
  

160. Barnet lär sig, i det att det tror den vuxna. Tvivlet kommer efter tron. 
161. Jag har lärt mig en oerhörd mängd och accepterat det på basen av 
människors auktoritet, och sedan funnit vissa saker bekräftade eller 
vederlagda i min egen erfarenhet. 
165. Ett barn kunde säga till ett annat. ”Jag vet att jorden är redan flera 
hundra år gammal”, och det skulle betyda: Jag har lärt mig det. 

                                                           
457  Kurtén 2007, 
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166 Svårigheten är att inse grundlösheten i vårt troende.458 
 
Aaa-gruppen har i den här avhandlingen varit ett exempel på en 
verksamhetsform som i ett omsorgssammanhang och ett religiöst 
sammanhang aktualiserar frågan om religiös livsform och kroppslig 
upplevelse. I samband med forskarprocessen och frågan om gravt 
funktionshindrade personers religiositet uppmärksammas vi på hur språkliga 
och metaforiska föreställningar om religion och verklighet är kroppsligt 
organiserade. I Aaa-gruppens material framkommer det att det var möjligt för 
handledaren att uppfatta deltagarens nonverbala språk. Den empatiska 
förmågan hos såväl deltagare som handledare är av en avgörande betydelse 
för hur vi relaterar till verkligheten och religiösa livsformer. Med den 
metodiska beröringen enligt ”Keep in Touch” kommer religionen att 
förknippas med konkret beröring och vara närvarande i kroppsliga möten.459  
 
Enligt Lakoff och Johnson får föreställningen om ett monistiskt kroppsjag 
betydelse för våra uppfattningar av det kognitiva och det transcendenta i 
religion. Empatisk projektion är enligt dem ett slags transcendens som trots 
allt hör till kroppens kapacitet. Fokusering på uppmärksamhet inom 
meditation går att relatera till välkända kognitiva förmågor som kan stärka 
vår känsla av att vara närvarande i världen, något som i Aaa-gruppens 
sammanhang kunde beskrivas med associationer till tystnadsretreat, 
meditation och klosterliv.460  
 
  Intimations of Spiritual in the cognitive 
 

A major function of the embodied mind is empathic. From birth we have the 
capacity to imitate others, to vividly imagine being another person, doing 
what that person does, experiencing what that person experiences. The 
capacity for imaginative projection is a vital faculty. Experientially, it is a 
form of “transcendence” Through it, one can experience something akin to 
“getting out of our bodies” – yet it is very much a bodily capacity. 
- 
Imaginative empathic projection is a major part of what has always been 
called spiritual experience. Meditative traditions have, for millennia, 
developed, techniques for cultivating it. Focus of attention and empathic 

                                                           
458           Wittgenstein 1992, 30-31 
459  Lakoff  och Johnson 1999, 564. Lakoff och Johnson hävdar att begreppet religion  

(spirituality) skall uppfattas utgående från de kroppsliga erfarenheter som 
kroppsjaget har. “The concept of spirituality in our culture has been defined mostly 
in terms of disembodiment and transcendence of this world. What is needed is an 
alternative conception of embodied spirituality that at least begins to do justice to 
what people experience.” 

460  Se avsnitt 5.3 ”Helig ritual, handling och religiös tradition”. 
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projection are familiar cognitive capacities that, with training, can enhance 
our sense of being present in the world. 
Empathic projection is, within Nurturant Parent morality, also the major 
capacity to be developed in the child. Empathy – the focused, imaginative 
experience of the other – is the precondition for nurturant morality. 
Empathy links moral value to spiritual experience.461 

 
Enligt Lakoff och Johnson är empatisk projektion, som en föreställning och 
erfarenhet av en annan person, en förutsättning för moral. Empatin förenar 
också moral och värdering med religiös erfarenhet. Språkliga metaforer har 
sin styrka i att de bygger på primära erfarenheter och omdömen som i 
vardagen korrelerar med verkligheten så att de blir neurologiskt 
sammankopplade. Samtidigt blir de då begränsande eftersom en etablerad 
förbindelse innebär en vana som inte lätt låter sig förändras. En primär 
metafor aktiverar sådana förbindelser och möjliggör metaforisk reflektion. På 
det sättet är abstrakt tänkande konkret kopplat till kroppsjaget. Men eftersom 
språkliga metaforer möjligör en mängd abstrakta begrepp så uppstår en 
situation där begreppsliga system är inkonsistenta. Inom religionsfilosofin 
leder detta till ett ständigt arbete med föreställningar och metaforer i religiösa 
livsformer.  
  

Metaphoric reason  
- Primary Metaphor: Subjective experiences and judgements 

correlate in everyday functioning with sensimotor experiences so 
regularly that they become neurally linked. Primary metaphor is 
the activation of those neural connections, allowing sensimotor 
inference to structure the conceptualisation of subjective 
experience and judgements. 

-  Metaphorical Reasoning: Conceptual metaphors permit the use of 
sensimotor inference for abstract conceptualisation and reason. 
This is the mechanism by which abstract reason is embodied. 

- Abstract Reason: By allowing us to project beyond our basic level 
experience, conceptual metaphor makes possible science, 
philosophy, and all other forms of abstract theoretical reasoning. 

- Conceptual pluralism: Because conceptual metaphors, prototypes 
and so on structure abstract concepts in multiple ways, we have a 
conceptual system that is pluralistic, with a great many mutually 
inconsistent structuring of abstract concepts.462 

 
Den kontemplativa sången i Aaa-gruppens ritual och de aktuella texter och 
metaforer som ingår i ritualen har att göra med kristen gudstjänsttradition och 
antifoner i klosterliv. De bibelberättelser, metaforer och förklaringar som kan 
anslutas till dem har inte varit i fokus för denna avhandling eftersom 

                                                           
461  Lakoff  och Johnson 1999, 565 
462  Lakoff  och Johnson 1999, 555-556 
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huvudintresset har varit att beskriva, förstå och reflektera över gravt 
funktionshindrade personers religiositet. Religionsfilosofin har i det här fallet 
att beakta omständigheter som gör att språket i huvudsak är ett konkret 
kroppsspråk. Det handlar om det nonverbala planet där begrepp som 
spontana reaktioner och tyst kunskap kan vara användbara för att beskriva 
fenomenet. Metodiskt handlar det om att inte låta sig förledas av språkliga 
analogier och föreställningar utan att sammankoppla praktik och språk.463 
 
Erica Appelroos har gjort en liknande reflektion gällande religiösa 
föreställningar om Gud och hur de refererar till vad vi uppfattar är verkligt. 
Föreställningar och metaforer är oundgängliga för barn och för vår 
orientering i livets mångfald. Men vi har vanligtvis inga svårigheter att skilja 
åt romanfigurer, påhittade vänner och Gud. Vad vi uppfattar är verkligt syns i 
våra omdömen och handlingar i praktiken. 
 

Analysing the referent in this way, I have suggested, allows for detailed 
analyses of why and in what respect we consider different things to be real 
or not. That does not fall prey to over simplifications of dualistic view of 
existence. A dualistic view of existence has no means of explaining what is 
going on in make-believe contexts, or to appreciate the differences that exist 
between referring to, say, fictional characters, imaginary friends, and God 
respectively. Our linguistic and human practices show that these differences 
exist, and that human practices that are conceptualized predominantly with 
low dependency on physical characteristics are significant, so they should 
not be lumped together with under the heading: non-referential terms and 
non-existing objects. The criteria for what we consider to be real or not, 
finally, I suggest are best formulated in pragmatic terms of what makes a 
difference to our alternatives of action. 464 

 
Men de språkliga metaforerna inom religiösa livsformer är oundgängliga som 
uttryck för kroppsjagets religiösa upplevelse.  Lakoff och Johnson verkar 
understryka detsamma som livsformsfilosofin hävdar då den säger att 
religiöst språk inte kan översättas till ett empiriskt språk. Men de språkliga 
metaforerna fungerar och ger adekvata uttryck för religiösa livsformer. Ett 
monistiskt kroppsjag innebär ändå att de religiösa metaforerna kan kopplas 
till primära kroppsliga erfarenheter. 
  

But empathic connection to the world is only one dimension of spirituality 
that the body makes possible. It is the body that makes spiritual experience 

                                                           
463  Wittgenstein 2000, 19 ”Vi för tillbaka orden från deras metafysiska till deras normala  

användning i språket. (Den man som sade att man inte kan stiga ner två gånger i samma flod 
hade fel; man kan stiga ner i samma flod två gånger.) Och det är så lösningen på alla filosofiska 
svårigheter ser ut. Varje svar måste om de är riktiga, vara hemvävda och vanliga.  Men man 
måste betrakta dem i rätt anda då gör det inget.” 

464  Appelroos  2000, 233 
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passionate, that brings to it intense desire and pleasure, pain, delight and 
remorse. Without all these things, spirituality is bland. In the world’s 
spiritual traditions, sex and art and music and dance and the taste of food 
have been for millennia forms of spiritual experience just as much as ritual 
practice, meditation and prayer. 
The mechanism by which spirituality becomes passionate is metaphor. An 
ineffable God requires metaphor not only to be imagined but to be 
approached, exhorred, evaded, confronted, struggled with and loved. 
Through metaphor, the vividness, intensity and meaningfulness of ordinary 
experience becomes the basis of passionate spirituality. An ineffable God 
becomes vital through metaphor: The Supreme Being, The prime Mover, 
The creator, The almighty. 
…… 
The vehicle by which we are moved in passionate spirituality is metaphor. 
The mechanism of such metaphor is bodily.465 

 
Fastän religiösa metaforer är betydelsefulla så innebär Aaa-gruppens ritual 
genom fokuseringen på beröring enligt Keep in Touch och kontemplativ 
gregoriansk sång ett arbete med de konkreta vardagliga relationerna. Men 
ritualen inbjuder till en beröring som öppnar mot ett möte med det heliga och 
tysta. Här uppstår frågan om beröringen kan ha en metaforisk överförd roll i 
Aaa-gruppens sammanhang. I varje fall tycks det därmed finnas 
beröringspunkter med mystiken såsom Catharina Stenqvist har beskrivit den.  

 
Uttrycken för religiositet, helighet och mystik behöver inte medföra en 
exklusiv syn på människan eller på människans livssätt. Inte heller bör 
någon vikt läggas vid att vissa beteenden skulle vara mer religiösa än andra 
eller att en bestämd teologisk ståndpunkt måste intas. Istället framhålls en 
livssyn och ett livssätt, som här benämns en kontemplativ livshållning, 
vilken präglas av förtröstan, enkelhet och naturlighet. Ett sådant livssätt har 
ett bestämt syfte, vilket dock inte innebär att den religiöse eller mystikern är 
avskild från andra människor eller betraktas som förmer.466 

 
Religiositet i en kontemplativ hållning omfattar heligheten såsom något 
avskilt och något allmänt. Den nära relationen som med dialogfilosofins 
begrepp kunde beskrivas som ett möte inom Jag-Du hållning kan inom 
mystiken kopplas till kontemplationens paradox. ”Kontemplationens paradox 
består i att Gud aldrig är riktigt känd om han inte också älskas.”467  Arbetet 
inom Aaa-gruppens ritual kan vi förstå utifrån kontemplationens paradox. 
Mötet och kärleken kan förena såväl människa som Gud i beröring, i sång 
och i tystnad.  
 

                                                           
465  Lakoff  och Johnson 1999, 567-568 
466  Stenqvist 1994, 39-40 
467  Stenqvist 1994, 99 
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6.4 Sammanfattning 
 
I den här avhandlingen har jag efter varje kapitel strävat efter att sammanfatta 
resultaten av den filosofiska reflektionen i bilder som antyder skillnader i 
fokusering samtidigt som det ändå finns en gemensam struktur i 
bildsättningen. Arbetssättet i denna avhandling är knuten till föreställningar 
om att filosofi och religionsfilosofi kan bedrivas kontextuellt utgående från 
frågeställningar och problem som uppstår i konkreta mänskliga sammanhang.  
 
Tanken har varit att visa att ett vetenskapligt arbete på samma sätt som i 
andra sammanhang är bundet till mänskliga gränser. I detta kapitel har jag 
velat peka på att svårigheterna med en konsensus kring religionsfilosofi har 
att göra med de föreställningar vi gör kring våra möjligheter att göra rättvisa 
åt religiösa livsformer. I samband med utforskandet av Aaa-gruppens 
material har jag sett likheter i forskarsammanhangets försök att förstå 
verkligheten och arbetet i omsorgssammanhanget med att förstå gravt 
funktionshindrade personers verklighet. Samma dilemma finns i det 
pågående arbetet med uttrycken för en religiös verklighet i religiösa 
sammanhang. I kapitel 6 har jag inriktat mig på att reflektera över själva 
forskarprocessen och de tre filosofiska perspektiv som bidragit till 
avhandlingens resultat. Bild 10 nedan ger en förenklad framställning av 
forskarprocessen i samband med Aaa-gruppen och de viktigaste aktörerna i 
ett konkret religionsfilosofiskt forskarsammanhang. 
 
Bild 10 
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Den svarta punkten beskriver den religionsfilosofiska 
forskarprocessen i relation till Aaa-gruppens insamlade 
material och den avhandlingstext som skrivits som ett 
resultat av forskarprocessen. Den har ett konkret uttryck till 
exempel i forskarseminariet mellan handledare, forskare och 
opponent. Handledning, seminarier eller disputation är 
avgränsad bearbetning i tid och rum. Konkret innebär 
”forskarseminariet” en kritisk genomgång av text och 
material. Den innebär i praktiken en intersubjektiv 
bedömning av hur väl forskaren lyckas i sin beskrivning och 
reflektion. De omdömen som fälls vilar i den vetenskapliga 
tradition som bestämmer vad som kan betraktas som giltigt 
och godtagbart i en forskargemenskap. Den heldragna svarta 
linjen antyder att aktörerna i forskarprocessen är i 
blickpunkten och centrala för forskarprocessen. Den 
vetenskapliga traditionen är framförallt litterär. Vetenskaplig 
litteratur har en viktig funktion i forskarprocessen. 
 
Tre sammanhang som är aktuella vid det religionsfilosofiska 
mötet är omsorgssammanhang, religiöst sammanhang och 
forskarsammanhang. Observera att forskarsammanhanget 
liksom de övriga präglas av mänskliga gränser. Det är bundet 
till vad som nu uppfattas som angeläget att utforska. 
Religionsfilosofin arbetar med problem som hör samman 
med religiösa fenomen. I detta arbete ligger fokus på gravt 
funktionshindrades religiösa verklighet.  Problemet i denna 
avhandling var knutet till hur man skall förstå religiösa 
uttryck och verklighet i en sådan kontext. Reflektionen 
berörde därför uppfattningar om människan och verklighet 
samt uppfattningen om religionsfilosofi. Därmed kom 
reflektionen att beröra de tre sammanhang som jag bedömt 
att är relevanta för frågeställningen.  
 

 Den yttre cirkeln representerar de sammanhang som inte 
aktualiseras i detta arbete men som trots det kan beskrivas 
som potentiella eller möjliga sammanhang. De kunde 
sammanfattningsvis beskrivas med begreppet kultur, det vill 
säga alla de möjliga och tänkbara sammanhang som vi 
relaterar till. Den yttre streckade gränsen visar på att det 
finns gränser för varje mänsklig ansträngning. Vad som finns 
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utanför bildens gräns är således det som är okänt för alla. 
Gränsen är inte heldragen eftersom det är viktigt att 
uppmärksamma att det är där som ny kunskap kan vinnas. 
Vad man inte förmår ge uttryck för vilar i tystnad. Det här 
gäller också det nonverbala kroppsspråket. I samband med 
Aaa-gruppen uppmärksammas vi på att kroppsjaget kan 
uttrycka mycket men att det finns en gräns då vi blir frågande 
inför kroppsliga uttryck och vad de vill säga. 

 

En vanlig föreställning i det filosofiska hantverket är att filosofiskt arbete 
behöver en hållbar teori om språkets korrelation med eller referens till 
verkligheten. En dylik teori skulle kunna användas för att i praktiken avgöra 
vilket språk som är korrekt och vilket språk som är nonsens. Den insikt som 
vuxit fram under detta arbete är att vårt språk i all sin mångfald inte kan 
omfattas av en heltäckande språkteori. På grund av inlärning och språklig 
vana fungerar språket i sin mångfald alldeles tillfredställande i den mänskliga 
verklighetens olika sammanhang. Detta uppmärksammar vi vanligtvis inte. 
Våra föreställningar om verklighet i olika sammanhang behöver inte vara 
jämförbara och konsistenta. 
 
Språkens metaforiska karaktär gör att det uppstår problem och kollisioner i 
förståelsen. Utgående från Aaa-gruppens material och konkreta exempel har 
jag reflekterat över hur vi kan förstå religion och religiositet. Aaa-gruppens 
ritual innebar beröring och konkret kroppslighet. Insamlandet av material 
från Aaa-gruppen anknöt till föreställningar om hur vi kan beskriva och 
jämföra upplevelser. Men forskningen kring att förstå religiositet hos gravt 
funktionshindrade personer ledde mig till tre filosofiska perspektiv som jag 
kallat dialogfilosofi, neurofilosofi och livsformsfilosofi. Fastän de inte går att 
direkt jämföra med varandra så representerar de olika sätt att komma till rätta 
med dualismen kropp och själ (medvetande). Därmed uppkommer risken att 
inom religionsfilosofi uppfatta dem som ett slags teoretiska 
förklaringsmodeller för hur människor uttrycker verklighet och i synnerhet 
religiös verklighet. Inom dem alla finns en försiktighet kring frågan om teori. 
Själv uppfattar jag dem som begreppsliga perspektiv som gör att vi kan 
uppmärksamma sådana sidor av religion som är av betydelse för förståelsen 
av gravt funktionshindrade personers religiositet.  I bild 11 sammanfattar jag 
de tre filosofiska perspektiven och frågan om religion för gravt 
funktionshindrade personer. 
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Den svarta punkten betecknar allt det material som finns om 
Aaa-gruppen. Problemet kan uppfattas vara hur vi skall 
förstå de insamlade beskrivningarna och bedömningarna. 
Materialet blir genom de tre filosofiska perspektiv jag använt 
strukturerat kring centrala begrepp i de filosofiska 
uppfattningarna. De bidrar med att lyfta fram nyanser i 
materialet som sammantaget ger en mångfacetterad bild av 
Aaa-gruppen.    
 
De tre filosofiska perspektiv som använts är dialogfilosofi, 
neurofilosofi och livsformsfilosofi.  Dialogfilosofin bidrog 
med två mänskliga förhållningssätt utryckt genom ordparen 
Jag-Du och Jag-Det. Ordparen bidrog till insikten om att en 
förståelse av gravt funktionshindrades personers religion 
närmast står att finna i det omedelbara förhållningssättet Jag-
Du och i det paradoxala mötet med det Eviga Duet (Gud). 
  
Det neurofilosofiska perspektivet förde med sig insikten om 
att det i kroppsjaget kan särskiljas ett nonverbalt och 
handlande kärnjag. Den nära relationen mellan deltagare och 
handledare kunde därmed beskrivas som ett möte mellan 
framförallt kärnjag. Aaa-gruppens möte och ritual kunde 

DIALOGFILOSOFI 
     JAG-DU 

    NEUROFILOSOFI 
        KÄRNJAG 

 
      
     LIVSFORMSFILOSOFI 
       SPONTAN REAKTION 
            LIVSFORM 
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med hjälp av neurofilosofin beskrivas som ett nonverbalt 
möte. Ett möte som inte nödvändigtvis behöver bekräftas av 
ett verbalt språk. Men det utesluter inte att det är möjligt att 
verbalt beskriva och reflektera över ett nonverbalt möte. 
 
Livsformsfilosofin bidrog med insikter kring hur vi uppfattar 
språk och verklighet. Spontana reaktioner är i sig tillräckliga 
uttryck för religion. Grundtillit, visshet och förundran i Aaa-
gruppen var exempel på sådana spontana reaktioner. Men 
verbalt kan sådana uttryck förfinas eller bearbetas. Med hjälp 
av den livsformsfilosofiska poängen att spontana reaktioner 
kan vara tillräckliga uttryck för religion kunde gravt 
funktionshindrade personers religiositet beskrivas. Däremot 
kan vår förståelse av spontana uttryck förledas av felaktiga 
språkliga föreställningar. En sådan är föreställningen om att 
vi först upplever och därefter kan ge en verbal tolkning av 
innehållet i det upplevda. Poängen är att det samtidigt vid 
sidan av spontana uttryck utformas en verbal berättelse.  
 

 Den yttre cirkeln representerar sådana filosofiska perspektiv 
som inte aktualiseras i detta arbete men som är möjliga. De 
kunde beskrivas med begreppet forskarkultur. I andra 
kulturer finns det andra möjliga filosofiska perspektiv som vi 
kan relatera till. Den yttre streckade gränsen visar på att det 
ändå finns gränser för varje mänsklig ansträngning. Tanken 
på att det finns något utanför gränsen är lockande. Men 
poängen med gränsen är att området utanför är intetsägande 
och omöjligt. Viktigt att observera är den neurofilosofiska 
insikten att människan med sin metaforiska begreppslighet 
rör sig vid gränsen för vad som överhuvud kan sägas. Det 
gäller att uppmärksamma sammanhang och kontext då vi vill 
utforska filosofiska problemställningar och frågan om 
intersubjektiv kunskap. Religionsfilosofin har att beakta de 
religiösa uttryckens rituella och metaforiska karaktär. Inom 
ramen för den här avhandlingen har jag visat hur vi 
religionsfilosofiskt kan förstå och beskriva gravt 
funktionshindrade personers religiositet.  
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7. Kropp, handling och ritual - avslutande reflektioner 
 
Avslutningsvis skall jag nu sammanfattande reflektera över resultat av det 
religionsfilosofiska arbetet och de frågeställningar som genomförandet av 
uppgiften har aktualiserat. Inledningsvis konstaterade jag i kapitel 1 att 
frågan om gravt funktionshindrade personers religiositet berör våra 
föreställningar om människa och religion. I ett religionsfilosofiskt arbete 
tillkommer här även forskarsamfundets uppfattning om vad som kan 
betraktas som ett religionsfilosofiskt vetenskapligt arbete. Resultatet 
sammanfattar jag i några tankar kring forskarprocessen och reflektionen över 
människa och religion. 
 
Religion är ett mänskligt fenomen där verksamhet i handling och ritual 
kan relateras till olika sammanhang och förstås ur olika perspektiv. 
 
Forskningsprocessen med beskrivningar av sammanhang och det insamlade 
materialet från Aaa-gruppen kring församlingsmedlemmar med grava 
funktionshinder understryker att en förståelse av religion och religiositet 
alltid har att beakta den konkreta kontexten. I detta arbete utgör kontexten 
den verksamhet som gravt funktionshindrade personer deltar i och som kan 
sägas vara uttryck för religion. Exemplet med Aaa-gruppen visar att 
förståelsen av kroppsliga uttryck och upplevelser som inom 
livsformsfilosofin kan beskrivas som spontana reaktioner kan förstås på olika 
sätt. En nära relation och spontana reaktioner kan till exempel i ett 
omsorgssammanhang förstås som uttryck för en god och kvalitativt 
välfungerande fysioterapeutisk omsorgsrelation. Men relationen kan i ett 
religiöst sammanhang beskrivas såsom ett möte med ett evigt Du, såsom Gud 
eller som en helig ritual. Ett mänskligt dilemma är såklart att olika 
sammanhang går in i varandra. Men vanligtvis är detta inget problem. Olika 
sätt att förstå och beskriva relationen till gravt funktionshindrade personer 
kan komplettera och berika varandra. En nära relation mellan deltagare och 
handledare kan hänföras till olika sammanhang som  ökar förståelsen av olika 
aspekter i relationen. 
  
Materialet om personer med grava funktionshinder och religion 
utmanar religionsfilosofin att beakta kroppsliga och nonverbala 
aspekter i religion.  
 
Materialet i denna avhandling som beskriver och berör gravt 
funktionshindrade personers religiositet utmanar religionsfilosofin att 
reflektera över de nonverbala aspekterna i religion. Materialet återspeglar en 
inlevelse i gravt funktionshindrade personers liv och lyfter fram dimensioner 
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i förståelsen av religion som berör kropp, handling och ritual. En viktig 
poäng är att religiös livsform även för den gravt funktionshindrade personer 
är att uppfatta som en livsform eller attityd till livet som är holistisk och 
uttryck för alla relationer till omgivningen. Den kan inte reduceras till verbala 
påståenden om verkligheten. I en religiös livsform samverkar praktik och 
verbal förståelse i livets mångskiftande situationer. Spontana uttryck, känslor 
och tankar i religiösa livsformer tar sig uttryck i religiösa ritual och religiöst 
språk. 
 
Religionsfilosofin reflekterar över språkliga oklarheter och sambandet 
mellan språk och verklighet. Religionsfilosofiskt intressant är sambandet 
mellan beskrivningar av upplevelser och upplevelse av verklighet. I 
avhandlingen ifrågasätts möjligheten att i religiösa upplevelser finna en 
teoretisk motiverbar grund för religion. 
 
Det religionsfilosofiska arbetet i denna avhandling har varit kontextuellt till 
sin utgångspunkt. Jag har i de inledande kapitlen beskrivit de omständigheter 
som är av betydelse för gravt funktionshindrade personers situation i den 
finlandssvenska verkligheten. Det insamlade materialet är konkret bundet till 
ett pågående samarbete mellan den finlandssvenska omsorgen inom Kårkulla 
samkommun och omsorgsprästen inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. 
En central insikt att uppmärksamma är hur en förståelse av mänskliga 
fenomen är förankrad i inlärning av språk och föreställningar som är uttryck 
för meningsfulla livsformer. Det här utesluter inte att bilder och 
föreställningar i religionen kan tappa sin mening och kännas föråldrade eller 
meningslösa.  
 
Materialet från Aaa-gruppen visar på att en inlärning av en ny 
verksamhetsform inom omsorgen också sker hos den gravt funktionshindrade 
personen. Inom religiösa sammanhang kan det konkreta arbetet med beröring 
enligt Keep in Touch och kontemplativ gregoriansk sång innebära upptäckten 
av nya dimensioner i en religiös livsform. En kyrklig poäng är att det konkret 
kan berika det arbete som lutherska kyrkan i Finland ordnar för gravt 
funktionshindrade församlingsmedlemmar. Vi rör oss då inom det religiösa 
sammanhanget. Dimensioner som berör kroppsspråk och religion har jag 
velat beskriva utgående från en människosyn som betonar monismen i det jag 
kallar för ett kroppsjag. Föreställningen om ett monistiskt kroppsjag går att 
knyta till religiösa föreställningar och traditioner inom religiösa livsformer. 
När oklarheter uppstår i mångfalden av religiösa föreställningar så kan 
religionsfilosofin beskriva och reda ut oklarheterna genom att reflektera över 
samspelet mellan språk och skeende i relation till den samlade religiösa 
livsformen. Ett exempel på sådan oklarhet är en dualistisk bild av människan. 
Dualismen yttrar sig till exempel i den vanliga föreställningen att vi 



 272

kroppsligen först upplever något som vi sedan tolkar/översätter till verbalt 
religiöst språk. Jag har i avhandlingen pekat på hur en monistisk syn förenar 
det som dualismen skiljer åt. De tre filosofiska perspektiven i avhandlingen 
som jag benämner dialogfilosofi, neurofilosofi och livsformsfilosofi är försök 
att övervinna en sådan dualism. Dialogfilosofins perspektiv utgår från att 
finns två skilda mänskliga förhållningssätt som beskrivs med ordparen Jag-
Du och Jag-Det. Men jaget förblir i denna filosofi intakt. Det finns ett 
samband och en spänning mellan de två förhållningssätten. Reflektion om 
religion i Aaa-gruppen visade sig kunna beskrivas som ett Jag-Du 
förhållningssätt.  
 
Inom neurofilosofin har frågan om upplevelse och förståelse knutits till 
frågan om ett monistiskt kroppsjag som ändå har tre nivåer vilka kan 
särskiljas som protojag, kärnjag och självbiografiskt jag. Den nära relationen 
mellan Aaa-gruppens deltagare och handledare kunde beskrivas som ett 
kroppsspråk på kärnmedvetandets plan. Religion kunde inom det 
neurofilosofiska perspektivet konkret ses som uttryck för kroppsjagets 
relationer till verkligheten. 
 
Det självbiografiska jaget tar sig uttryck i inlärning och integrering av Aaa-
gruppens ritual. Inom livsformsfilosofin har upplevelserna inom Aaa-gruppen 
kunnat förknippas med begreppet spontana reaktioner. Reflektionen har rört 
sig vid spontana reaktioner som grundtillit och visshet. Upplevelsen och det 
spontana uttrycket är tillräckligt i sig. De verbala språkliga uttrycken kan inte 
enbart uppfattas som en tolkning eller översättning av upplevelsen. De 
verbala uttrycken måste i vissa fall ses som en del av helhetsupplevelsen, 
men de kan också vara uttryck för olika förhållningssätt som dialogfilosofin 
beskriver. Kroppsjagets spontana reaktioner är kroppsspråk som inte låter sig 
lösgöras från uttryck i verbalt språk. De olika sammanhang som kroppsjaget 
ingår i utgör platser där filosofiska problem uppstår och kan lösas. Vanligtvis 
sker det så att vi uppmärksammar språkets speciella funktion i sina 
sammanhang och upptäcker sambandet med våra handlingar och språkbruk. 
Jag har försökt argumentera för att religiöst språkbruk hör ihop med den 
verksamhet och aktivitet som betecknas som religiös. Här finns en frestelse 
att föreställa sig att religiösa spontana reaktioner inom ramen för en teoretisk 
språkspelsmodell skulle ge en orsaksrelaterad förklaring till att religion 
uppkommer. Men som vi sett är det här en möjlighet som avvisas inom 
livsformsfilosofin. Det är inte möjligt att utifrån ett konstaterande av 
kroppsjagets spontana reaktioner konstruera en teori eller modell som skulle 
förklara kroppsjagets religiösa livsformer. Vad livsformsfilosofins 
observation istället gör är att den beskriver karaktären hos ett religiöst 
fenomen. 
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Religiöst språk är metaforiskt och paradoxalt och kan inte översättas till 
ett ontologiskt språk. De språkliga metaforerna är mångtydiga och kan 
på ett meningsfullt sätt förstås i sin kontext. Men de kan också tappa sin 
betydelse och mening då religiösa livsformer förändras. 
 
Exemplet med Aaa-gruppen och beskrivningar av upplevelser avviker från 
religiöst språkbruk i vanlig mening.  Frågan om tyst religion aktualiserar 
frågan om det nonverbala språkets betydelse för förståelsen av religion. 
Reflektionen har resulterat i tankar kring att religionens uttryck och språk 
(nonverbalt och verbalt) är konkret förankrat i mänskliga livsformer där det 
har sin mening. Det här kan jämföras med fotboll där begrepp som 
straffspark och mål har sin mening då det spelas fotboll. På ett liknande sätt 
har religion och begrepp som Gud, helig ritual, visshet och grundtillit sin 
betydelse vid mänskliga möten. Det kan handla om möten vid 
nattvardsbordet lika väl som möten inom omsorgen vid matbordet eller i 
simhallen. För gravt funktionshindrade personer är de religiösa språkliga 
bilderna, metaforerna och liknelserna av mindre betydelse. Däremot kan 
möten i en nära relation vara uttryck för en religiös livsform och via beröring 
vara ett meningsfullt fungerande kroppsspråk. Förståelse och mening knyts 
därmed i första hand till de konkreta livsformer som vi lever i. Det som är 
speciellt intressant är hur vi kan förstå att religiös mening etableras i Aaa-
gruppen. Kontemplativ gregoriansk sång på latin och svenska anknyter 
visserligen rituellt till centrala element av gudstjänsttraditionen och mässan. 
Men för gravt funktionshindrade församlingsmedlemmar är inte det verbala 
språket avgörande.  Betydelsefullt blir istället reflektion kring nonverbal 
kommunikation och förståelse av religion som möte och gemenskap i 
handling och ritual. 
 
Inom livsformsfilosofin är språket i vid bemärkelse uttryck för kroppsjagets 
relation till verkligheten. Aaa-gruppen tror jag upplevdes meningsfull inte på 
grund av någon teoretisk motivering. Det var ett sätt att mötas i ett 
omsorgssammanhang som kändes angeläget och meningsfullt. Frågan om hur 
man kan förstå sådan religiositet i det sammanhanget är ett problem som jag 
nu förstår i lika hög grad hänger samman med våra uppfattningar om religion 
och forskning som med själva aktiviteten i Aaa-gruppen. Begreppet religion 
kan i ett sekulärt samhälle och i en senmodern tid uppfattas som förlegat och 
föråldrat. Begreppen livsåskådning eller spiritualitet kan verka mer 
tilltalande. I mötet med personer som är gravt funktionshindrade utmanas vi 
att se sambandet mellan språk och verklighet i en vidare bemärkelse. De 
mänskliga vanorna att på ett meningsfullt sätt orientera sig i verkligheten och 
leva sitt liv kan då lika gärna kallas religion.   
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Bilaga 1 

Observationsprotokoll  för_________________________ _  
datum___________ 
 

Vad hände under Aaa-taktilgruppen? Beskriv det som hände 
 
 
 
 
 

Beskriv reaktioner utgående från sinnena, beröring och hörsel 
 
 
 
 
 
 

Beskriv kontakten med den övriga gruppen  
 
 
 
 
 
 
Beskriv upplevelsen hos deltagaren med följande begreppspar och sätt in ett 
kryss på raden mellan ordparen. Ett kryss i mitten betyder att ordparet inte är 
neutralt eller saknar betydelse Ett utelämnat kryss innebär att ordparet inte är 
aktuellt för beskrivningen av upplevelsen 
 3 2 1 0 1 2 3 
spänt ---------------------------------------------------------------------- avslappnat 
gott --------------------------------------------------------------- -------- ont 
ofrid----------------------------------------------------------------------- frid 
helig----------------------------------------------------------------------- ohelig 
stress---------------------------------------------------------------------- lugn 
tystnad-------------------------------------------------------------------- ljud 
frånvaro------------------------------------------------------------------- närvaro 
kommentera och komplettera din beskrivelse av upplevelsen hos 
deltagaren: 
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Bilaga 2 

Frågeformulär till vårdaren 
för____________________________datum________ 
 
 

Beskriv samarbetet. På vilket sätt fick du kontakt/ saknade du 
kontakt 
 
 
 
 
 
 
 

Beskriv dina egna reaktioner under Aaa-taktilgruppe n med hjälp 
av följande ordpar 

    3 2 1 0 1 2 3 
Mörk-------------------------------------------------------------------------- Ljus 
Harmonisk------------------------------------------------------------------- Disharmonisk 
Klar--------------------------------------------------------------------------- Grumlig 
Glädjelös--------------------------------------------------------------------- Glad 
Gotthumör------------------------------------------------------------------- Illa att vara 
 
Vila--------------------------------------------------------------------------- Rörelse 
Snabb------------------------------------------------------------------------ Trög 
Långsam--------------------------------------------------------------------- Livlig 
Avslappnad------------------------------------------------------------------- Upprörd 
Oljud------------------------------------------------------------------------- Tystnad 
 
Mjuk------------------------------------------------------------------------- Hård 
Målmedvetenhet------------------------------------------------------------ Tillåtande 
Svaghet----------------------------------------------------------------------- Styrka 
Återhållsamhet-------------------------------------------------------------- Utlevande 
Stränghet--------------------------------------------------------------------- Ömhet 
Närvarande-------------------------------------------------------------------Avlägset 

Vilka upplevelser påminner Aaa-taktilgruppen om? 
Nämn upplevelser som aktiverades under Aaa-gruppen.  
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Bilaga 3 
Aaa-gruppen ritual 
 
Inledning Handledare och deltagare kommer och tar sin plats vid 

madrass Värma upp rösten medan gitarr (F stämd) spelas av 
gruppledaren 

Gemensam sång  på vokaler Aaa, Ååå, Ooo, Mmm till gitarr .Det gäller att hitta en 
bra position med hjälp av kuddar, filtar och värmedynor. Avslutas 
med Aaa Ååå Ooo Mmm. 
Aaa Ååå Ooo Mmm upprepas tills vi hittar gemensam rytm 
och andhämtning Inledning av taktil stimulering ”Keep in 
touch” och ”strykningar av kroppskonturen” mm.Individuell 
anpassning 

  Ååå himmelsk kvint  intonationsövningar gruppledaren  
Kyrie eleison  
  Aaa Ååå Ooo Mmm  
  Ååå himmelsk kvint  intonationsövningar 
  
Hosanna Filio David   fortsatt taktil stimulans  
 

Aaa Ååå Ooo Mmm  
 
Sanctus  fortsatt taktil stimulans 
 

Aaa Ååå Ooo Mmm intonationsövningar 
Non in solo pane 
Människan skall inte leva 
  avbrytande av taktil stimulering gemensam vila och  
Övertonsserier 
 
Tystnad              vila och tystnad         ca 5 min  
  
   
Fader vår   
Alleluja 
 
Tystnad  kort paus 
  Avslutande spel på gitarren (F stämd) 
 
Redogörelse för upplevelsen av ritualen genom observationsprotokoll och 
frågeformulär av handledaren medan deltagaren vilar.  
Undanstädning av madrasser  och filtar 
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Bilaga 4 

Intervjuguide för vårdaren  
1) Frågor i anslutning till observationsprotokoll och frågeformulär 
 
- Konkreta oklarheter från fall till fall eller avvikande mönster? 
- Fördjupning och precisering av upplevelsebeskrivning 
- Motsättningar- överensstämmelser 
- Ordpar Hur förstå dem? 
 
Hur förstår du det att samma sak kan beskrivas med så olika ordpar? 
Vad är det som känns så att det kan beskrivas åt samma håll? 
Kändes det meningsfullt att fylla i dem? 
 
2) Frågor i anslutning till relationen 
 
a) Omsorgsrelationen 
- Hur länge har ni känt varandra? Omständigheter? 
- Hur beskriver du er relation?  vänskap kamratskap arbetsförhållande  
främlingskap 
- Har den här gruppen inneburit något för er relation? 
- Vad  om det har betytt något? 
 
Vad säger du om er relation som ojämbördig och ojämlik? Hur uppfattar du 
er relation? Förmågan att vara i relation till en annan?  
På vilket sätt vet du om att du får kontakt? 
Är den kontakten ömsesidig ? Hur veta? 
Konkret! Hur kommunicerar ni? Berätta. 
 
Tolkningen av själva situationen. Kan man veta att man förstår rätt? Är du 
tveksam då det gäller förståelsen. När era kurvor följs åt så betyder det att ni 
har samma upplevelse? Är det möjligt att veta? 
 
b) gruppen och kollektivet 
 
- Finns det någon annan grupp där ni varit tillsammans med de övriga? 
- På vilket sätt har den här gruppen vuxit? 
- Har gruppen förändrats då någon varit frånvarande? 
 
Finns det någon liknande grupperfarenhet som Aaa-gruppen kan jmfs med? 
Vilken gruppsituation påminner Aaa-gruppen om? Finns det liknande 
situationer att jämföra med? Påverkan till och från gruppen? 
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På vilket sätt har ni funnit er tillrätta i gruppen? Har ni påverkat eller 
påverkats av gruppen? Hurudan kommunikation har det funnits i gruppen? 
 
3) Frågor om själva situationen 
 
-  Hur har det fungerat med arrangemangen. Tiden Rummet  
- Kroppsligheten, arbetsställningar och närhet 
- hjälpmedel 
-  Sången och tystnaden.   
-  Den sociala samverkan och  erfarenhetens natur gemensam 
/individuell 
 
 
4) Frågor gällande ritual och handling 
 
 
-  Handlingen naturlig onaturlig inlärning? 
- Förändringen? 
- Ett dominerande synsätt? Styr eller styr inte 
- Fysiosalen- kyrkan-andaktsrum 
 
Vad blev mer dominerande för helhetsupplevelsen beröringen den taktila 
stimulansen eller den kontemplativa gregorianska sången? 
Ritualen i form av beröring och sång, Hur beskriver du den nu? 
 
 
 
 
5)  Frågor gällande livsåskådning och religion 
 
- Religiös erfarenhetsram tillhörighet? 
- Hur har du uppfattat situationen? Är den Religiös eller inte? Motivera? 
- Sångens och beröringens ”sakramentala gudstjänstkaraktär”? 
 
Vilken av följande kategorier känner du dig höra till 
Materialister, osäkra sökare, privat religiös ( känner sig inte vara hemma i 
kyrkliga  sammanhang), kyrkligt religiös 
 
 
 
 
 
 

294



 295

Bilaga 5 
 
KEEP IN TOUCH 
 
Inledandestrykningar längs med kroppens konturer.(3-5 gånger) 
Lätt beröring med hela handen utan tryck (1-2 minuter) 
(Obs! Aldrig inom bikiniområdet.) 
 
Liggande på rygg 
 
1. tår och ankel 
2. knä och höft 
3. mage och bröst (under nyckelbenet) 
4. hand och handled 
5. armbåge och axel 
6. käkled 
 
 
Byt 
Liggande på mage 
 
7. bakhuvud och axelparti 
8. njure och stuss (muskelfäste) 
9. knä och häl 
 
 
 
Avslutning med strykningar över kroppens konturer (3-5 gånger) 
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Bilaga 6 
 
Stämning av gitarr enligt naturlig f skala 
 
 
                                           f, bb+, bb+, F1, Bb1, Bb1 
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Bilaga 7 
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English summary 
 

Body, Action, and Ritual: How to Understand the 
Relation between Religion, and People with Severe 
Disabilities?  
 
Contents  
Preface 
 

1. Introduction 
 
1.1    Presentation of the Subject 
1.2   The Study 
1.3   Method 
1.4   Material 
1.5   Scientific Ethics  
1.6   The State of Research 

2. Concept and Context 
 
2.1   Religion and Philosophy 
2.2   What is a Severe Disability? 
2.3   The Municipality (samkommun) of Kårkulla and the   
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Introduction  
 
There has been an ongoing endeavour in the Finnish Evangelical Lutheran 
Church to make it possible for members with a cognitive disability to 
participate and gain recognition as confirmed members. For the most part, 
this has concerned the question of education with respect to confirmation. 
Formerly, it was not possible for people with cognitive disabilities to 
participate, since the focus was on cognitive skills. However, in 1980 a 
“Special Confirmation Plan I” was accepted for people with mild and 
moderate disabilities. When the “Special Confirmation Plan II” for members 
with severe and profound disabilities was approved in 1986, it was interesting 
and surprising to notice that no cognitive goals were presented. Rather, it 
became incumbent on those participating in the education of those being 
confirmed to recognize the state and situation of someone with severe 
disabilities and begin from there. The focus was on communication with the 
disabled person: in other words, it involved taking account of all kinds of 
non-verbal communication. 



 300

 
The aim of my study – gathered under the rubric, “Body, Action, and Ritual” 
– is to articulate a number of questions concerning people with cognitive 
disabilities and their relation to religion. This involves raising the question of 
God and God’s existence in what, for many, is an unusual context. Concrete 
religious activity with respect to members of the Church who are cognitively 
disabled is challenging for the philosophy of religion, leading its practitioners 
to pay attention not only to religious texts but also to the wider context in 
which religious language is used. For this reason, I have framed my attempt 
to describe and comprehend religious reality by starting from the branch 
within the philosophy of religion that can be called “contextual”. To 
approach the subject from this angle, I argue, offers an effective means of 
garnering the requisite tools for the investigation and understanding of 
concrete non-verbal religious activity. 
 
The area of enquiry circumscribed by my thesis is new and can therefore 
provide knowledge about – and understanding for – people with severe 
disabilities, as well as elucidating the particularities of their needs and 
possibilities within the sphere of religion.  
 
The Study 
 
The title of my study, “Body, Action, and Ritual”, is supplemented by an 
important corollary: “How to Understand the Relation between People with 
Severe Disabilities, and Religion”. The realization of this stated goal entails a 
description of the religious reality facing people with severe disabilities. It 
also includes considerations of the question of context and examines how it is 
possible to understand and talk about such a reality. These are issues which 
challenge the methods and conceptions of the philosophy of religion. Hence, 
my project ties in closely with the theoretical machinery of the philosophy of 
religion and considers how different points of departure within this domain 
relate to concrete religious activity. 
 
 Methods  
 
The role of understanding in relation to a contextualizing philosophy of 
religion can best be captured, perhaps, through the words of Dewi Z. Phillips 
(Phillips 2004, 52-53):  
 

The philosophical investigation, on the other hand, is a struggle to do 
conceptual justice to the world in all its variety. It is born of wonder at the 
world, and a desire to combat our confusions concerning it. This is 
philosophy’s contemplative task in the academy. 

 

300



 301

 The tools I need to perform the task at hand vary, depending on individual 
circumstance. In the first part of the study (chapters 2-3), I work with 
descriptive methods to map out the religious connections implicit in the 
subject area. Methodologically, this is a question of going through different 
documents, engaging in controlled retrospective description, and creating 
space for the generation of new empirical material. In the second part of the 
thesis (chapters 4-5), my method is to present some relevant positions in the 
philosophy of religion and to use them as the springboard for a discussion 
and interpretation of the “reality” described in the study. Here, my method is 
to analyse the production of meaning in situations where the focus is partly 
on individual experience (collocating concepts like “subject”, “self”, “trust” 
and “primitive reaction”); and partly on the social context (where concepts 
like “language”, “ritual”, and “religious relation” come to the fore). An 
underlying reason for this methodological approach is my contention that the 
question of meaning can be understood in relation to both the individual and 
the social context. In practical reality, they are interwoven. 
 
Material 
 
The primary material for the present study has been collected from activities 
conducted within the diocese of Borgå. The Nordic co-operation that started 
on initiative of the diocese of Borgå in Mariehamn (1993) has also supplied 
material in the form of reports and papers. Additionally, my source material 
includes videos produced as teaching aids for education, and videos 
recounting instances of worship (integrated or special), in which participants 
with severe cognitive disabilities have been active. The material is limited 
because legitimized religious activity concerning individuals with severe 
disabilities is a new phenomenon. The study has been supplemented by 
readings of relevant literature relating to the contextualized philosophy of 
religion. 
 
Further, the written material includes observation records, formulated 
questions, and interviews from the “Aaa group”. The latter, which was 
formed in Kårkulla over the period 1997-2001, started as an activity-group 
for people with severe disabilities. The questions raised within it motivated 
me to re-constitute the group within the frame of a scientific research project 
in 2001. In my role as a pastor, and in collaboration with the physiotherapist 
Karin Isaksson, I invited individuals with severe disabilities to engage in 
particular forms of meaningful activity so that we could find out more about 
tactile stimuli and its relation to contemplative environment of Gregorian 
singing. Six pairs of participants and “hand-leaders” joined the Aaa group. 
And the material gleaned from the group provided the impetus for my 
subsequent research into questions concerning religion and persons with 
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severe disabilities. I will present my thesis with the aid of two diagrams and a 
table. The first diagram figures the context in which participants, hand-
leaders and the leader meet in the Aaa group ritual: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
The black circle represents the ritual of the Aaa group. It 
marks the concrete meeting between participant, hand-leader 
and leader. The ritual meeting has borders determined by the 
practicalities of time and room-space. The entire ritual, 
comprising contemplative singing, tactile stimuli and the 
“Keep in touch” programme, is completed within an hour. 
At the end of the ritual, the research material is collected. 
The borders defined by time, room-space, and the different 
roles involved in enacting the ritual are emphasized by the 
unbroken lines. Within the confines of the black circle, there 
is a clear understanding as to who is participant, hand-leader 
and leader. A central question here concerns language and 
the concepts we use to describe and depict the group, as well 
as the material that has been collected. Particular concepts 
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and terminologies can be assigned to the different interactive 
contexts manifested in the Aaa group. The ritual of the Aaa 
group is appended as “Bilaga 3”, in the present volume. 
 
Three basic contexts intersect in the Aaa group meeting. I 
have called them the “care context”, the “religious context” 
and the “research context”. Each of these is defined by its 
activity, goals, and budget. It is important to notice that, in 
principle, the research context is on the same level as the 
others. There is no possibility of stepping out beyond the 
borders of the everyday. The question of knowledge and 
objectivity has to be decided within the borders of the 
context. Accordingly, within the diagram, these lines are 
broken, indicating that the borders are not definite. Hence, 
this representation acknowledges the ongoing scientific 
discussion and debate concerning language and reality. At 
the same time, the diagram attempts to indicate that the 
understanding of reality manifested through the concrete 
intersection of contexts in the Aaa group is related to the 
concrete acts produced by, or within, the group. 
 

 The outer circle represents contexts that are not directly 
relevant to the present study but could be invoked under 
certain conditions. Collectively, these could all be included 
under the umbrella of ‘culture’ (which, after all, comprises 
all possible contexts to which we can relate). The outer 
broken line indicates that there are borders for every human 
endeavour. There are different opinions as to how a broken 
line can describe the borders between what we can 
conceptualize and understand concerning reality. There is no 
possibility, however, of saying anything about the area 
beyond the border. What can be said is tied to the contexts 
within the border. Within a study such as this, the only 
appropriate response to the area beyond is a respectful 
silence.  

 
Contextual Understanding 
 
 
The table below summarizes answers from the observation record that has 
been compiled from the activities of the Aaa group. Usually, these kinds of 
record are used empirically to measure experience. In the present thesis, 
however, the records are treated as verbal materials to initiate philosophical 
reflection. The hand-leaders in general had no difficulty in making judgments 
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concerning the participant and experience in the Aaa group. In one of the pairs 
(there were six in total), it was initially difficult to find a working relation and 
tension was great. Nevertheless, by the end of the project, the pair settled into 
a more relaxed relation. In the description of the material, it was interesting to 
notice that it was difficult for some pairs within the Aaa group to reach clear 
conclusions with respect to the conceptual dyad: “holy” / “unholy”. This is 
revealed by the fact that seven answers remain on the zero axis for responses 
in either direction while, in six cases, no answer was given at all (6). In the 
interviews, it was confirmed that there were diverging opinions concerning 
the Aaa group and religion. This is to be expected in a secular society and 
was, naturally enough, related to the different views on religion held by the 
hand-leaders. However, this is not the only relevant consideration. If we factor 
in the context shown in the diagram above (for instance, the results in the 
table in connection to a caring context), or if we connect it with a research 
context, our understanding of its significance will vary. Arguments can be 
raised with respect to what is least, or most, important in the interpretation of 
the data. Nevertheless, it is possible that different contexts do not necessarily 
cancel one another out. Taken together, they can bring different lights to bear 
on our understanding of the Aaa group and reality. 
 
Table showing results from the observation records in the Aaa group 
 
Scale            3          2          1          0          1          2          3 
tense             3     5          1            4          9          14 relaxed (1D) 
good             18        8          3          1          3          1          1 bad 
uneasy          2          4          1          1          2          6          17 peaceful (2) 
holy              8          10        3          7          1                unholy (6) 
stress                        2          3          4           2          7         17 calm 
silence          9          10        2          4          3          6          2 noise (1) (2D) 
absence         1          2                                  1          5          25 presence (1) 
 
 
The questions raised by the material – and our understanding and 
descriptions of reality in the third chapter of this thesis – lead to 
philosophical reflections on our ability to experience and describe them. In 
the fourth chapter, “The Ibody and its Role in Reality”, I concentrate on 
efforts made to overcome an understanding of human beings which is 
mediated solely by the dualistic dichotomy “body” / “mind”. Through three 
different philosophical perspectives – presented as “Dialogue philosophy”, 
“Neuro-philosophy” and “Life-form philosophy” – I tackle the issue of how 
we can understand different sides of the activities manifested in the Aaa 
group ritual. In the fifth chapter, “Meaning in a Religious Context”, my 
central concern is with how meaning is established in religious life-forms 
(i.e. modalities of being). Body language, silent knowledge, holy ritual, 
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tradition and religious language form the core for my ruminations on how to 
understand the relevant material from the Aaa group. And in the sixth 
chapter, “Severe Disability and the Philosophy of Religion”, I consider the 
challenge of religion for individuals with severe disabilities. 
 
In the diagram below, I summarise the three different philosophical 
perspectives I have used to understand the relation between the Ibody and 
reality in the Aaa group. The approaches I have called “Dialogue 
philosophy”, “Neuro-philosophy” and “Life-form philosophy” all offer 
different perspectives and concepts with respect to the understanding of 
religion and people within the Aaa group who experience severe disabilities. 
This diagram offers a compressed but nuanced vision, which shows how our 
understanding is constituted, and bound, by conceptual models and contexts: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Three philosophical perspectives relating to the Ibody and reality in the 
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The black circle figures all the material collected in the Aaa 
group. The main problem here concerns our understanding of 
the descriptions and statements that have been elicited by the 
project. However, through the different philosophical 
perspectives enumerated above, the material can be related to 
central hermeneutic issues. In sum, the interaction of these 
perspectives helps to provide a multifaceted picture of the 
Aaa group. 
 
 
1. This figures the perspective relating to “Dialogue 
philosophy” (i.e. that domain of philosophy which, rather 
than merely exhibiting dialectical or dialogic features, is 
actually mediated through human discourse). Reality reveals 
itself through two different human positionalities which are 
named “I-You” and “I-It (He/She)”. With respect to 
individuals with severe disabilities in the Aaa group, 
religious contact can be understood as a non-verbal meeting 
between participant and hand-leader working with a, “I-You” 
clasp or touch. The ending of that relation does not, of 
course, necessarily sever contact with the eternal “You”.  

 
   

2. This figures the perspective of “Neuro-philosophy”. The 
different levels of the Ibody – the “proto I”, the “core I” and 
the “autobiographical I” – help to furnish an explanation as 
to how we come to understand that the feeling of an acting 
“core I” and a reflective “autobiographical I” establish what 
we call “reality”. It is important, for an understanding of the 
Aaa group, to realize that the sense of reality is experienced 
through ritual. Non-verbal activity on the level of the “core 
I” underlines the fact that religion here is to be primarily 
understood in terms of practical acts (which, in turn, may be 
comprehended as belonging to a religious context). Behind 
this approach (and diagrammatic representation) lies the 
assumption that holism is present in the acting “core I”, 
excluding all partial acts and analysis.  

 
3. This figures the perspective of “Life-form philosophy” 
(i.e. the philosophical domain which relates to modes of 
being). The Ibody’s spontaneous reactions, language games 
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and life-forms in different contexts help us understand 
religion and reality in the Aaa group. Spontaneous reactions 
like wonder, trust and certainty provide a basis for 
comprehending the close relation between participant and 
hand-leader. Religious experience can be understood through 
spontaneous reactions in the Ibody. 

 
In this thesis I have chosen three relevant philosophical 
perspectives, all of which represent ways to combat the 
confusion raised by Cartesian body-mind dualism. The 
rectangular broken line indicates that there are other possible 
philosophical perspectives with respect to the Aaa group. 

 
The diagram charts differences between the philosophical perspectives. 
Neuro-philosophy starts with neurological studies on the functions of an 
autonomous person I have called the “Ibody”. Within this field, Damasio has 
hypothesized an Ibody that has three levels. However, in relation to the 
surrounding world a person (Ibody) is still a subject related to objects. The 
Ibody is established as a continuous flow of representations in the brain. 
Person and world are not interwoven as in a dialogue. That is a point that 
“dialogue philosophy” makes and takes care of. By grounding itself in two 
different domains within the Ibody, “dialogue philosophy” tries to correct the 
idea of a dualistic gap between body and mind in an autonomous individual 
person. However, there is still a dualistic tension left in the two modalities 
represented by “I-You” and “I-It”. Nevertheless, these remain situated within 
the unitary form of a monistic I-body. In “life-form philosophy”, the Ibody’s 
spontaneous reactions are a body language that cannot be separated from 
concepts in verbal language. The Ibody’s different life-forms are modalities 
in which philosophical problems are situated and where they can be solved. 
Normally, we tend to search for connections between action and the grammar 
of a context. Religious language is, for instance, integral to a religious mode 
of being. Accordingly, there is a temptation to imagine that spontaneous 
religious reactions in the frame of a theoretical language-game model could 
provide a causally-related explanation for religion. This kind of possibility is 
ruled out within “life-form philosophy”, as the latter reveals that it is, simply, 
not possible to use a language-game method starting from spontaneous 
reactions to construct a theory or model that explains religious modes of 
being. The significance of the Aaa group does not derive from external 
theoretical constraints as from the fact that its structure facilitated a mode of 
working in a caring context that was felt by its participants to be important 
and meaningful. The question of how to understand religion in such a 
context, however, is not only a problem concerning the activity in the group: 
it also relates to our understanding of religion. 
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Body, action and ritual - concluding reflections 
 
I will now conclude by considering the results of the philosophical work 
conducted in the present study. “Body, Action, and Ritual” is a thesis which, 
from the beginning, has concerned our understanding of human beings and 
religion. In the philosophy of religion, and from the perspective of a research 
community, it is also crucial to register and critique the kinds of activity that 
are generally accepted as falling within the remit of scientific work. My 
results are accordingly summarised in the form of thoughts concerning the 
research process and reflections on the relation of religion to people with 
severe disabilities.  
 
Religion is a human phenomenon in which action and ritual can relate to 
different contexts and gain understanding through different 
perspectives. 
  
Research focussed on the material collected in the Aaa group has emphasized 
the fact that an understanding of religion always has to pay attention to 
concrete factors relating to context. In this thesis, the context comprises all of 
the activities in which Church members with severe disabilities may 
participate. The example of the Aaa group shows that an understanding of 
bodily expressions and experience manifested in spontaneous reactions can 
be different and varied, according to the mode of “life-form philosophy” 
employed. In a caring context, a close relation can be construed as a high 
quality and effectively-functioning physiotherapeutic dynamic. Could the 
same relation in a religious context, however, be described as a meeting with 
“an eternal You” / “God”, or as “a holy ritual”? This is a human dilemma, in 
which different contexts meet and overlap. For the most part such a 
multiplicity of interpretative modalities is no cause for concern. Different 
ways of understanding and description in relation to people with severe 
disabilities can, after all, complete and enrich one another. Hence, it is 
usually no problem that we have three contexts which illuminate our 
understanding of the Aaa group in different ways. 
  
The material on religion and people with severe disabilities challenges 
the philosophy of religion to recognize the bodily and non-verbal aspects 
of religion. 
  
People with severe disabilities (as is demonstrated by the descriptions of their 
religious life-forms provided within the present study), challenge 
practitioners of the philosophy of religion to reflect more rigorously on the 
non-verbal aspects of their designated subject. The material from the Aaa 
group reveals that, for people with severe disabilities, the interaction of body, 
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action, and ritual under particular conditions may often promote an empathic 
experience of the dimensions of religion. An essential point here is that for 
people with severe disabilities (as for others), the religious modality is 
holistic and an expression of our total relation to the surrounding world. 
Religion cannot be reduced to verbal sentences concerning reality. Within a 
religious modality, practise and verbal understanding are linked to the 
various situations thrown up by life. Spontaneous reactions, feelings and 
thoughts in religious modalities are expressed through religious (and often 
non-verbal) ritual as well as religious language. 
  
The philosophy of religion reflects on confusions in language and the 
correspondence between language and reality. The correspondence 
between experience and the description of experience is particularly 
interesting for the philosophy of religion. This thesis confutes the claim 
that it is possible to find a theoretically-motivated ground for religion in 
religious experience.  
 
This thesis in the philosophy of religion has a contextual starting point. In the 
three first chapters I describe the factors which are of importance when we 
try to understand what is relevant for members of the Swedish-speaking 
population in Finland who are severely disabled. The material presented has 
been generated as a result of the ongoing co-operation between Kårkulla 
samkommun (a care context) and a pastor (also working, of course, in a care 
context) from the Finnish Evangelical Lutheran Church. A crucial point to 
acknowledge here is how, in general, an understanding of human phenomena 
is anchored in the process of language-learning and the metaphorics that is so 
important for the pursuance of meaningful modes of being. (This insight does 
not, however, exclude the possibility that religious images and metaphors can 
lose their meaning, grow old, or appear to lack significance.) 
 
The material from the Aaa group reminds us that, like others, individuals 
with severe disabilities may also learn to partake of new activities. In a 
religious context, the concrete work orchestrated through ritual by way of the 
“Keep in Touch” programme, melded with contemplative Gregorian singing, 
can lead to the discovery of new dimensions in a religious life-form. In a 
church context, it can mean that members with severe disabilities are able to 
find a form of religious activity that is suitable for them.  
 
My descriptions of body, language, and religion within the thesis have drawn 
much of their particularity from a monistic (i.e. unitary) view of the human 
being which I have called the “Ibody”. This tries to solve the problems 
implicit in a dualistic picture of the human condition which leads to the 
common misconception that we first experience things in our body and then 
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describe/translate that experience into verbal language. My model of a 
monistic Ibody is based on the idea of an embodied mind. As mentioned 
earlier, I have used three philosophical perspectives in the thesis that try to 
overcome the dualistic picture of Body-Mind (Soul). The perspective of 
“dialogue philosophy” describes the Ibody through two different attitudes, 
which we may define as the “I-You” and the “I-It (He/She)” domains. 
Despite the tensions created by such a two-fold perspective, the idea of the 
unitary Ibody remains intact. Reflection on the material gathered from Aaa 
group suggested that religion could be understood in relation to an “I-You” 
orientation. 
  
From the “neuro-philosophical” perspective, the question of experience and 
understanding was once again tied to the question of a single monistic Ibody, 
which was approached, this time, by way of three levels: the “proto I”, the 
“core I”, and the “autobiographical I”. The close relation between participant 
and hand-leader in the Aaa group could be interpreted as body language on 
the “core I” level. From the perspective of “neuro-philosophy”, religion could 
be understood as body-language activity within the domain of the Ibody. The 
“autobiographical I” revealed itself through the processes of learning and 
integration which were manifested in the Aaa group. 
 
From the standpoint of “life-form philosophy”, the experience in the Aaa 
group was closely connected to the concept of spontaneous reaction. Trust 
and certainty were identified as belonging to the realm of spontaneous 
reaction. However, a mixture of experience coupled with spontaneous 
reaction is usually sufficient for some sort of grounded understanding of 
actions within the group; as such reactions do not need to be translated or 
verbalised. In some cases, of course, verbal utterance may be part of a 
completely spontaneous reaction. In terms of “dialogue philosophy”, this 
may be interpreted as an element in an “I-You” modality. But it is important 
to remember that, in toto, the Ibody’s spontaneous reactions constitute a body 
language that cannot be separated from utterance in verbal language. 
 
The Ibody thus forms the locus for a number of different contexts in which 
philosophical problems occur. By paying attention to the particularity of the 
context, however, many of these may be solved. One means of achieving this 
is to observe the special function of our language in particular contexts and 
gauge the correspondence between our actions and language use. I have 
stressed the argument that religious language is related to religious activity 
and modality (what I might call the religious “life-form” of an individual). 
Here, there is a temptation to plug spontaneous religious reactions into the 
theoretical framework of a language-game model in order to construct a 
theory which purports to explain the “cause” of religion. Nevertheless, as we 
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have seen, this possibility is ruled out in “life-form” philosophy. For it is 
simply not possible to construct or base a theory or model on the Ibody’s 
spontaneous reactions in such a way as to explain religious life-forms. What 
the observation of a “life-form” does achieve is that it helps to describe the 
character of a religious phenomenon. 
 
Because religious language is metaphorical and full of paradoxes, it 
cannot be translated into ontological language in any simple way. The 
metaphors found in natural language have many meanings but, in 
general, they can be understood in their context. Nevertheless, they may 
also lose importance and meaning when religious life-forms change. 
  
The examples provided by the Aaa group, and the descriptions of experience 
garnered therein, tax the “ordinary” meanings and uses of religious language 
at many levels. The question of silence is a case in point, as this creates a 
space for a clearer realisation of the importance of non-verbal body language 
and its significance for an understanding of religion. Both verbal and non-
verbal expressions and language are tied to particular human life-forms from 
which they take their meaning. They can be compared with football, where 
concepts like “penalty-time” and “goal” take their meaning from the context 
of a football match. Likewise, concepts like “God”, “holy ritual”, “trust”, and 
“certainty” take their meaning from the religious context embedded in human 
relations. The situation can vary from a gathering or the Eucharist in church, 
to the sharing of dinner or a joyful meeting at the swimming pool. Yet, for 
people with severe disabilities, the religious metaphors and parables 
associated with these acts may often have little significance. Instead, close 
relations may be more important as expressions of a religious modality in 
which action through tactile stimuli – “keeping in touch” – constitutes a 
living and meaningful body language. Understanding and meaning are after 
all, in the first instance, connected most directly to the concrete life-form in 
which we actually live. What is important to grasp here is how religious 
meaning can be established in the Aaa group. Contemplative Gregorian 
singing in Latin and in Swedish has powerful ritual connections central 
elements in worship and the Mass. But verbal understanding may not be of 
central relevance for Church members with severe disabilities. What may be 
more significant is non-verbal communication, and an understanding of 
religion in terms of the relation that we establish through action and ritual. 
  
In the end, “life-form philosophy” engages with the language in a broad 
sense which comprises non-verbal as well as verbal expressions of the 
Ibody’s relation to reality. The significance of the Aaa group was not (as I 
have indicated above) on account of its theoretical motivation. Rather, it 
offered a mode of meeting in a caring context which seemed important and 
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meaningful to participants at all levels. The question of religion in such a 
context is a problem which is not only connected to the activities of a 
particular group: it also impacts on our understanding of religion, philosophy 
and science. Religion, as a concept within secular society and the post-
modern period, is often described as being “old” and passé. Concepts like 
“life-view” or “spirituality” seem to be more up to date and, in relation to 
people with severe disabilities, we are challenged to comprehend the 
correspondence between language and reality from a broader perspective. 
The human habit of orientating oneself in a reality which retains a great 
richness of ritual possibilities, however, remains one in which “religion” 
(however we care to term it) may still play a central – and, indeed, an 
expanding – role. 
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