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1. Inledning  

”Må er ande, kropp och själ bevaras” hälsar Paulus,1 men Bibelns bild av vad den levande 

människan egentligen består av är skiftande och mångtydig. Förmoderna teologer - till exempel 

Augustinus och Thomas av Aquino – tänkte sig den mänskliga naturen som en dualistisk 

metafysisk sammansättning av kropp och själ, som interagerade.  

 

Med upplysningstiden växte så småningom en helt ny syn på världen och materien fram. 

Genom utforskande av naturlagar, evolutionsteori, neurobiologi och kvantfysik förändrades 

synen på människan och hennes konstitution, men den förmoderna teologiska föreställningen 

om människan som kropp och själ har bevarats som en grundläggande del av den kristna 

traditionen. Enligt Kyrkoordningen bekänner sig Svenska Kyrkan fortfarande till Luthers 

tolkning av första trosartikeln; ”Jag tror, att Gud (…) har gett mig kropp och själ, ögon, öron 

och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och att han ännu håller det vid liv”,2 och begrepp som 

själavård används i både Kyrkoordning, kyrkohandbok och dagligt tal.  

 

Vad avses egentligen med kropp och själ idag? Varje millimeter av människokroppen är 

studerad, och människans intellektuella förmågor och personliga egenskaper anses kopplade 

till hennes hjärna och hennes gener. Så vad är själen för något, i modern kristen tro?  

Kan den fortfarande finnas? Jag konstaterar att den teologiska debatten om hur människan är 

skapad - huruvida hon är materia eller något mer än materia - är livlig, pågående och 

spännande! Jag vill undersöka vad den samtida kristna teologin har att erbjuda i frågan om 

själen; fördjupa mig i, jämföra och pröva olika förhållningssätt.  

 

Utifrån nyfikenhet på ett aktuellt och omdebatterat ämnesområde vill jag göra en teoretisk 

litteraturstudie med fokus på själen inom samtida kristen teologi, inom ämnesramen 

systematisk teologi.  

  

                                                      
1 1 Thess 5:23, Bibel 2000. 
2 Luthers Lilla Katekes i https://www.svenskakyrkan.se/lilla-katekesen (Hämtad 2018-09-11). 

https://www.svenskakyrkan.se/lilla-katekesen
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1.1 Problemformulering och syfte 

Jag vill undersöka, jämföra och kritiskt granska två motsatta samtida teologiska perspektiv på 

själen. Utifrån perspektiven thomistisk dualism respektive icke-reduktiv fysikalism: hur kan 

man se på själen? 

 

Jag vill besvara min problemformulering genom följande arbetsfrågor. 

- Vilka är de huvudsakliga argumenten för respektive perspektiv?  

- Hur ser respektive perspektiv på det mänskliga medvetandet och dess förhållande till 

kroppen?  

- Hur ser respektive perspektiv på livet efter döden?  

- Vilka problem/utmaningar kan finnas med respektive perspektiv?  

 

Syftet med min uppsats är att belysa hur kristna på tvåtusentalet kan förstå och förhålla sig till 

begreppet själ.  

1.2 Teorier och begrepp 

Själen är en omdebatterad fråga inom teologin, och det har förekommit ett antal olika 

teoretiska förhållningssätt för att förklara själen (eller för att motbevisa den). 

Förklaringsmodellerna har klassificerats med hjälp av begrepp som till exempel 

substansdualism, holistisk eller thomistisk dualism, icke-reduktiv fysikalism, reduktiv 

fysikalism, dualistisk emergentism, monistisk emergentism eller dubbel-aspektsmonism.   

Synen på hur de olika förklaringsmodellerna ska benämnas eller avgränsas - och exakt hur de 

förhåller sig till varandra - varierar i den teologiska litteraturen, men en huvudsaklig indelning 

kan göras i dualism, materialism/fysikalism och emergentism.3   

 

Dualism är den historiskt traditionella kristna hållningen och betecknar ståndpunkten att 

människan har dels en fysisk kropp med fysiska egenskaper, och dels en icke-materiell själ 

med mentala egenskaper. Radikal substansdualism (cartensiansk dualism) innebär en total 

särskillnad mellan kropp och själ, som två olika substanser, där personen identifieras enbart 

med själen, med kroppen som fysisk boning. En sådan radikal dikotomi är dock mindre vanlig i 

                                                      
3 Joel B. Green, Body, soul and human life. (Grand Rapids: Baker Publishing Group, 2008), 29-30; John W. 
Cooper “The current body-soul debate. A case for dualistic holism”, SJBT 12, no 2 (2009), 33 ff; J.P 
Moreland, The soul. How we know it´s real and why it matters. (Chicago: Moody Publishers, 2014), 21 ff.  
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samtida teologiska resonemang, då den kan tyckas svårförenlig med den vanliga kristna synen 

på människan som både kropp och själ.  

 

Mer vanligt inom samtida teologi är dock holistiskt dualistiska hållningar, som till exempel det 

som kommit att kallas thomistisk dualism. Inom samtida thomistisk dualism särskiljs inte 

kroppen och själen lika tydligt, utan människans beskrivs som en förening av en fysisk kropp 

och en ickefysisk, andlig själ, som tillsammans utgör en interaktiv, sammanhängande enhet. 

Jag noterar att den medeltida thomismen använde en hylomorfisk metafysisk begreppsapparat, 

där människan sågs som en substans, bestående av både materia och form (jag berör Thomas 

av Aquino i 2.3), medan dualism inom samtida thomistisk tradition ofta använder en delvis 

justerad begreppsapparat med en distinktion mellan hjärnan som en fysisk konstruktion med 

fysiska egenskaper och händelser (neuroner som avfyras), och själen/medvetandet som ett 

mentalt subjekt med mentala egenskaper (upplevelser).  

 

Det finns olika sätt att klassificera dualism; det avgörande kriteriet kan sägas vara att man 

tänker sig att själen har en självständig (immateriell eller mental) existens, som någonting mer 

eller annat än den fysiska kroppen.4  

 

Materialister, eller fysikalister, utgår från att det mänskliga medvetandet - alla personliga 

egenskaper och mentala funktioner - grundar sig i fysisk hjärnaktivitet och att det inte finns 

något icke-fysiskt, så som en själ, i människan.  

Sett ur det mest radikala fysikalistiska perspektivet, reduktiv materialism, är människan en 

fysisk organism som kan förklaras utifrån naturvetenskapliga processer och organisk kemi. 

Med reduktionism avses föreställningen att alla komplexa fenomen kan reduceras till och 

förklaras i termer av sina delar, varför medvetandet inte kan ha några andra egenskaper än 

hjärnan och cellerna i hjärnan. En sådan hållning är dock svår att hitta inom samtida teologi, 

eftersom synen på människan som ett slags självgående fysisk klocka kan tyckas svårförenlig 

med bilden av en personlig och handlande Gud.  

 

En samtida populär materialistisk teologisk hållning är däremot icke-reduktiv fysikalism.  

                                                      
4 Cooper, 32-34; Green, 29-31; Moreland, 21 ff, 30, 38, 118; Nancy Murphy, “Human nature: historical, 

scientific, and religious issues”. I Whatever happened to the soul? Scientific and theological portraits of human 
nature. Red. Warren.S Brown, Nancey Murphy och H. Newton Malony (Minneapolis: Fortress Press, 
1998), 24-25; Robert Van Gulick, "Consciousness: 8. Metaphysical theories on consciousness", The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/consciousness/ (Hämtad 2018-10-09).  

https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/consciousness/
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För icke-reduktiva fysikalister är reduktionism en otillräcklig förklaringsprincip; enkla kausala 

lagar kan helt enkelt inte förklara komplexa skeenden. Komplexa organismer och system har 

egenskaper som inte kan reduceras till eller förklaras av sina delar, varför kausalitet inte bara 

kan ske nedifrån och upp, utan också uppifrån och ned; helheten kan således ha andra 

egenskaper än delarna och påverka delarna. Mänskligt medvetande ses av icke-reduktiva 

fysikalister som egenskaper hos hjärnan. Medvetandet kan därför endast ha de egenskaper som 

den fysiska hjärnan tillåter, och det finns ett fysiskt och direkt hierarkiskt beroendeskap mellan 

medvetande och hjärna (superveniens).5 

 

Jag väljer också att definiera emergentism, eftersom det utgör ett vanligt synsätt som gränsar 

till och ibland integreras i de ovan nämnda perspektiven. Emergentism betecknar ett 

förhållningssätt där det inte krävs någon metafysisk själ för att förklara mänskliga egenskaper, 

men mänskligt beteende är ändå något mer än, och kan inte förklaras endast utifrån, 

materialistiska eller neurovetenskapliga grunder. Medvetandet utvecklas ur kroppen och den 

fysiska hjärnan, och är ett slags framväxta eller emergenta egenskaper hos kroppen; det har en 

högre komplexitetsnivå med andra egenskaper än delarna.  

 

Det finns ett antal olika inriktningar inom emergentism, som till exempel dualistisk 

emergentism, där medvetandet anses utvecklas till en egen ontologisk enhet (en typ av 

dualism), eller så kallad monistisk emergentism, som understryker att även om medvetandet 

som en komplex sammansättning har andra emergenta egenskaper än delarna, så är det 

fortfarande detsamma som kroppen; allt som är verkligt består ytterst av materia (förnekar 

dualism). Sådan monistisk emergentism kallas också för dubbelaspekts-monism (dual-aspect 

monism), som alltså medger att materien kan ha både fysiska och mentala egenskaper. 

Utgångspunkten att den fysiska hjärnan kan ha både fysiska och mentala egenskaper brukar 

kallas för egenskapsdualism. 

 

Emergentism kan också delas in i riktningar som stark eller svag emergentism, alltså huruvida 

medvetandet kan ses som en ny, distinkt nivå i mänsklig evolution med egna, distinkta 

                                                      
5 Cooper, 33; Green, 30, 37; Moreland, 25-27, 38; Murphy (1998), 25; Nancy Murphy, Bodies and souls, or 

spirited bodies? (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 72-75, 129; Van Gulick, "Consciousness: 
8. Metaphysical theories on consciousness"; Aku Visala, “Persons, minds and bodies: Christian 
philosophy on the relationship of persons and their bodies, part II”. Philosophy Compass no. 9/10 (2014): 
725-726. 
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egenskaper (stark emergentism), eller om medvetandet kan förklaras med de fundamentala 

naturlagar som styr andra fysiska processer (svag emergentism).6 

 

På en tänkt skala av olika synsätt på själen skulle man således kunna placera dualism och 

materialism/fysikalism i var sin ände, med emergentism som någon form av mellanting – vissa 

emergentistiska riktningar kan placeras på den dualistiska sidan, och andra på den 

fysikalistiska. Det är inte alltid självklart precis var på en sådan skala som olika perspektiv 

skulle placeras in; till exempel beskrivs medvetandet både utifrån monistisk emergentism och 

icke-reduktiv fysikalism som en emergent komplex hierarkisk nivå med nya egenskaper som 

kan påverka delarna, men som för den skull inte kan anses vara något annat än kroppen.7 

Jag noterar att definitionerna av synsätt varierar i den teologiska litteraturen, och jag uppfattar 

att de också är beroende av vilken begreppsapparat respektive teolog valt för att försvara eller 

utveckla sitt individuella resonemang. 

 

Utifrån ovanstående definitioner står det också klart att de olika synsätten på själen kan 

förankras utifrån olika typer av argument, beroende på hur man tänker sig att kunskap om 

själen kan nås och bevisas. En av de arbetsfrågor jag valt att arbeta med i min uppsats är därför 

att undersöka och jämföra hur de valda teologerna väljer att argumentera för sina 

ställningstaganden.  

 

De olika synsätten på själen - om den finns eller inte, och hur den i sådana fall är beskaffad – 

hänger samman med synen på hurdan människan är skapad - teologisk antropologi - och frågan 

om det mänskliga reflekterande ”jaget” eller, med andra ord, medvetandet. Vad är 

medvetandet, hur är det beskaffat och hur kan man förklara det? Vilket beroende- eller 

orsaksförhållande finns mellan medvetandet och den fysiska kroppen; hur samverkar de med 

varandra? I uppsatsen kommer jag att låta två valda teologer/kristna filosofer själva klargöra 

hur de ser på medvetande. På engelska betecknas människans reflekterande ”jag” oftast med 

ordet ”mind”, men det förekommer att de valda teologerna/kristna filosoferna också använder 

begreppet ”consciousness”, som jag uppfattar har en något bredare betydelse (det kan till 

exempel användas i betydelsen att vara vid medvetande). Då både ”mind” och ”consciousness” 

                                                      
6 Philip Clayton, Mind and emergence. From Quantum to consciousness. (Oxford: Oxford University Press, 
2004). 9ff, 60ff; Cooper, 33; Moreland, 21-24, 30 ff, 107; Stewart Goetz och Charles Taliaferro, A brief 
history of the soul. (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011), 147; Visala (part II), 723-731.  
7Clayton, 11ff, 118-125ff; Murphy (2006), 69-70, 106ff; Visala (part II), 725-726.  
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kan översättas till svenskans medvetande, har jag där översättningen kan vara tvetydig valt att 

skriva ut det engelska begrepp som författaren använder inom parentes.  

 

Inte minst: inom kristen teologi hänger frågorna om själen också nära ihop med frågorna om 

livet efter döden: vad händer med människan när kroppen dör, och vad är det som eventuellt 

består av människan sådan hon är nu, vid den förväntade kristna återuppståndelsen? 

I min jämförelse av samtida teologiska sätt att se på själen kommer jag särskilt att fokusera på 

hur de ovanstående frågeställningarna besvaras.  

 

Jag konstaterar slutligen att definitioner av och gränsdragningar mellan disciplinerna teologi 

och filosofi, och framförallt mellan underkategorierna religionsfilosofi och filosofisk teologi, 

varierar. Ett kriterium som har använts för indelning/avgränsning är konfession, där 

religionsfilosofi då antas utgå från ett ickekonfessionellt förhållningssätt, medan filosofisk 

teologi antas utgå från ett konfessionellt, kristet förhållningssätt. Vad som klassificeras som 

vad tycks dock beroende av sammanhang och traditioner hos olika vetenskapliga institutioner.  

I en västerländsk kontext betecknar teologi normalt studiet och utvecklingen av kristen 

tradition. Religionsfilosofi med fokus på en kristen Gud kan då klassificeras som tillhörande 

ämnesområdet systematisk teologi.8 

 

Utifrån ovanstående har jag för enkelhetens skull genom hela uppsatsen valt att definiera och 

benämna det avgränsade studieområdet som tillhörande systematisk teologi, och forskarna i 

mitt urval som teologer, alternativt teologer/kristna filosofer.   

1.3 Avgränsningar och urval 

Den samtida teologiska synen på själen kan utifrån ovanstående sägas förhålla sig på en skala 

av mer eller mindre dualistiska och mer eller mindre materialistiska synsätt. Utifrån mitt syfte 

att belysa hur kristna på tvåtusentalet kan se på själen vill jag välja att avgränsa mig genom att 

jämföra två olika men relativt vanliga teologiska synsätt på själen, placerade på var sin sida om 

mittlinjen på den skalan; dels ett thomistiskt dualistiskt synsätt, och dels ett icke-reduktivt 

fysikalistiskt synsätt.  

 

                                                      
8 Nancy C. Murphy. Reasoning and rhetoric in religion. (Eugene; Wipf and Stock Publishers, 2001), 219-
223; Umeå Universitet, institutionen för idé och samhällsstudier. www.umu.se/institutionen-for-ide-
och-samhallsstudier/forskning/vara-amnen/teologi/ (Hämtad 2018-12-29). 

http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/forskning/vara-amnen/teologi/
http://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/forskning/vara-amnen/teologi/
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Då begreppsapparat och definitionskriterier vad gäller synsätt på själen varierar i den 

teologiska litteraturen, har jag valt att jämföra två distinkta källmaterial, i form av 

sammanhängande och samlade resonemang av två olika kristna teologer/kristna filosofer, som 

säger sig definiera och förespråka thomistisk dualism respektive icke-reduktiv fysikalism.  

 

I valet av källmaterial att jämföra har jag särskilt utgått från kriterierna att det ska ha skrivits av 

etablerade teologer/kristna filosofer med goda akademiska meriter (professur i teologi /kristen 

filosofi), och att det ska utgöras av böcker eller avhandlingar där författaren utvecklar och 

argumenterar för sin ståndpunkt. Ytterligare kriterier för urvalet är att mitt källmaterial ska vara 

publicerat på tvåtusentalet, samt att det om möjligt bör inkludera resonemang av både manliga 

och kvinnliga teologer.  

 

Utifrån de ovanstående kriterierna har jag valt att jämföra J.P Morelands The Soul: how we 

know it´s real and why it matters från 2014, med Nancy Murphys Bodies and Souls, or spirited 

bodies? från 2006. Moreland definierar sig som thomistisk dualist, och är teolog och professor 

i filosofi vid konservativt evangelikala Talbot School of Theology i Kalifornien. Som 

konfessionell kristen är han verksam i Vineyard Anaheim Church.  

Murphy definierar sig som icke-reduktiv fysikalist och är teolog och professor i kristen filosofi 

vid Fuller Theological Seminary i Kalifornien. Som konfessionell kristen är hon verksam i 

evangeliskt anabaptistiska Church of the Brethren.9  

 

Jag vill således skriva min uppsats inom ämnesområdet systematisk teologi med fokus på 

samtida systematisk teologi, och jag kommer därför inte att fördjupa mig i någon exegetisk 

granskning av vad ”själ” kan betyda. Jag kommer dock att teckna en kort och översiktlig 

sammanfattning av själsbegreppets bakgrund, som ett underlag för uppsatsen (se kapitel två).    

 

Jag använder orden ”samtida” i min frågeställning och ”tvåtusentalet” i mitt syfte, vilket jag 

funktionellt definierar som samma sak, nämligen ungefär de senaste två decennierna. 

Avgränsningen gör jag eftersom den vetenskapliga utvecklingen gått mycket fort, särskilt när 

det gäller kognitions- och neurobiologisk forskning, och därför att jag är intresserad av hur 

kristna kan se på själen idag.  

 

                                                      
9 www.talbot.edu/about/ (Hämtad 2018-08-31); www.jpmoreland.com/about/bio/ (Hämtad 2018-08-
31); www.fuller.edu/faculty/nancey-murphy/ (Hämtad 2018-08-31). 

http://www.talbot.edu/about/
http://www.jpmoreland.com/about/bio/
http://www.fuller.edu/faculty/nancey-murphy/
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I mitt urval av sekundärkällor har jag eftersträvat forskningsöversikt genom systematiska 

sökningar och kedjesökningar på internet och i biblioteksdatabaser, och särskilt genom att 

använda de litteraturförteckningar som jag funnit i relaterade böcker och artiklar.  

1.4 Metod och disposition 

Arbetet är en teoretisk litteraturstudie, där primärkällorna utgörs av de två böcker som 

omnämns ovan. Enligt postmodern vetenskapsfilosofisk teori påverkas alltid arbetet med 

analys och tolkning av ett textmaterial av läsaren, på så vis att läsarens förförståelse inverkar på 

och styr den fortsatta processen (så kallad hermeneutik).10 De resultat jag presenterar i kapitel 

tre, fyra och fem är således min egen tolkning och framförallt min egen bearbetning av 

källmaterialet. 

 

I växelverkan med texten har jag sorterat in källmaterialet i sammanhang och mönster, och på 

så vis har mina arbetsfrågor kommit att växa och utvecklas under arbetets gång. I arbetssättet 

att ställa egna frågor till texten finns en inbyggd risk för att dra slutsatser ur det skrivna, som 

författarna själva kanske inte skulle medge om de fått tillfälle till replik. Jag har därför återläst 

och bearbetat källmaterialet återkommande, och jag har försökt att förhålla mig medveten till 

riskerna i arbetssättet, även om detta inte innebär någon validitets- eller kvalitetsgaranti. 

 

Uppsatsen består av sex kapitel. Kapitel två är ett bakgrundskapitel, där jag kort redogör för 

själsbegreppets utveckling. Kapitel tre, fyra och fem utgör uppsatsens huvudkapitel, där jag i 

tolkad och bearbetad form presenterar det jag funnit och besvarar mina arbetsfrågor.  

Kapitel tre behandlar Morelands argumentation, syn på medvetandet och syn på livet efter 

döden, medan kapitel fyra behandlar Murphys respektive syn på frågorna. I kapitel fem 

diskuterar och jämför jag Morelands och Murphys ställningstaganden och undersöker vilka 

problem eller utmaningar som kan finnas med respektive perspektiv. I kapitel sex 

sammanfattar jag mina slutsatser.  

  

                                                      
10 Jacob Birkler. Vetenskapsteori. En grundbok. (Stockholm: Liber AB, 2012), 100-109.  
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2. Bakgrund: själens historia 

Kapitlet utgör en mycket översiktlig resumé av hur föreställningarna om den mänskliga själen 

sett ut under de senaste 2500 åren, som en bakgrund till uppsatsens huvudkapitel.  

2.1 Själen i antik grekisk tanketradition 

Den grekiske filosofen Platon (428-348 f.kr.) tänkte sig själen (grekiskans ”psyche”) som det 

som animerar kroppen och ger den liv, och som har kroppen som en fysisk boning. Kroppens 

njutningar distraherar själen från sitt högre syfte, vilket är att veta eller känna det sanna varat. 

Det sanna varat är de immateriella formerna eller idéerna; alla existerande föremål av en viss 

sort har en del i en gemensam, bortomvärldslig och evig idé. Det vi kan se och uppfatta i 

sinnevärlden är bara ofullständiga avbildningar av de verkliga tingen, i form av idéerna. Själen 

kommer från idévärlden bortom detta, och återvänder dit efter den fysiska döden.11 

 

Aristoteles (384-322 f.kr.) som var student vid Platons akademi, utvecklade en egen 

begreppsapparat runt själen. Aristoteles tänkte sig liksom Platon att allt som lever har en själ, 

och att själen har en kausal verkan på kroppen, men föreställde sig att det finns olika typer av 

själar och av hierarkier av förmågor i själen. Alla levande varelser har en själ med nutritiv 

förmåga (förmågan att tillgodogöra sig föda), men skillnaden mellan växter och djur är att 

djurens själ också har sensitiva förmågor (förmåga att uppleva t.ex. lukt, syn, smak, känsla, 

hörsel). Människans själ har till skillnad från djurens och växternas också rationell förmåga 

(förmåga till förnuft och fri vilja). Själen är dock inte ett ting eller en idé som kan existera 

utanför kroppen, möjligen med undantag för den rationella själen, som har unika förmågor.  

 

Aristoteles utvecklade den kunskapssyn som har kommit att beskrivas som hylomorfisk 

metafysik; en världs- eller vetenskapsuppfattning där allt som finns tänks bestå av materia och 

form. Formen är en immanent princip som ger liv och karaktär åt materien. Till skillnad från 

Platon tänkte sig inte Aristoteles att formerna finns i någon slags förexisterande idévärld, utan 

snarare att de är ett slags inneboende principer enligt vilken materien får sina egenskaper. 

Själen är således människans form.12 

                                                      
11 Goetz och Taliaferro, 8-13.  
12 Goetz och Taliaferro, 19-23, 27-29; Murphy (2006), 13.  
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2.2 Själen i Bibeln 

Gamla testamentet består av ett stort och mångfacetterat material, sammansatt av många olika 

skikt och traderat och nedtecknat huvudsakligen på hebreiska, under olika perioder. Det mesta 

av Moseböckerna tros till exempel ha nedtecknats första gången omkring 500-600-talet f.kr.  

I förkristen tid fanns dock ingen kanon, utan många olika versioner förekom sida vid sida.  

Den äldsta kända grekiska översättningen av de hebreiska texterna kallas Septuaginta, och den 

påbörjades på 200-talet f.kr.13 

 

Gamla testamentet innehåller många olika föreställningar om vad som händer med människan 

vid den fysiska döden; bilden är inte entydig. Enligt utbredd israelitisk tro samlades de dödas 

skuggor i ett slags dödsrike (”sheol”) under jorden (se till exempel Job 26:5 och Ords 2:18), 

men det är först i nyare texter som det antyds att människor ska uppstå, och dömas (till 

exempel Dan 12:12). För de gamla israeliterna tycks det inte ha funnits någon tydlig gränslinje 

mellan kropp och själ, utan människan uppfattades som en levande enhet. Det hebreiska 

”nephesh” (som ofta översatts till grekiskans ”psyche” och därifrån till engelskans ”soul” och 

svenskans själ), avser biologiska funktioner, som skiljer levande från död materia. Det kan 

beteckna till exempel mänsklig varelse, person eller någon, varför det i modernare 

bibelöversättningar ofta ersätts med andra ord än just själ.14  

 

Evangelierna i Nya testamentet består av en samling muntligt traderade traditioner som 

nedtecknats på grekiska. Samtliga fyra evangelier antas nedtecknade mellan 65-100. Paulus 

brev, varav de äldsta kan dateras tillbaka till 50-talet e.kr, innehåller referenser till en muntlig 

Jesus-tradition och tillhör därmed de tidigast nedtecknade källorna.  

 

Det grekiska ordet ”psyche” används 104 gånger i Nya testamentet (50 gånger i evangelierna 

och 54 gånger i apostlagärningarna, epistlarna och Uppenbarelseboken). Ordet används på 

olika sätt, men huvudsakligen för att beteckna till exempel livskraft, personlighet, medvetande 

som kontrast till den fysiska kroppen, eller det som ska dömas i himmel eller helvete och som 

överlever döden. Tanken om uppståndelse från de döda förekommer i alla fyra evangelierna, 

och utvecklas framförallt i epistlarna (t.ex. 1 Kor:15). Nya testamentet innehåller också flera 

referenser till att människan kommer till Gud efter döden (t.ex. Luk 23:43 – sannerligen, redan 

                                                      
13 LarsOlov Eriksson och Åke Viberg, Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla Testamentet. 
(Kristianstad: Verbum Förlag AB, 2009), 20-22, 79.  
14 Bibel 2000, Uppslagsdel, ”själ” och ”dödsriket”; Murphy (2006), 17ff 
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idag ska du vara med mig i paradiset). Förväntan på Jesu återkomst vid tidens slut och en 

uppståndelse för de som redan hunnit att dö vid återkomsten var stark bland de första kristna 

och utvecklas också i epistlarna (se t.ex. 2 Pet och många av Paulus brev).15  

2.3 Själen i kyrkohistorien under antik och medeltid 

Under de första århundradena efter Kristus konsoliderades kyrkan, bland annat genom 

utformning av gemensam kyrklig bibeltolkning och gemensam kristen tradition.  

Av den Apostoliska trosbekännelsen (nedtecknad på 300-talet e.kr), framgår till exempel att 

Jesus Kristus blivit  

 

(…) korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,  

på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud 

Faders högra sida,  

därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 

 

Andra doktriner som formaliserades i kristen tradition under de första århundradena är till 

exempel läror om treenigheten, inkarnationen och frälsningen. I den niceanska 

trosbekännelsen, också den från 300-talet, fastslås till exempel Jesus Kristus’ status 

såsom  

 

(…) Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, 

född och icke skapad, av samma väsen som Fadern (…) som för oss människor och för vår salighets 

skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Heliga Ande av jungfrun Maria och 

blivit människa (…)16 

 

Flera av de kristna kyrkofäderna behandlade teologiska frågor om den mänskliga själen - till 

exempel Origenes (185-254) och Tertullianus (160-220). Två som ofta tillskrivs särskild 

betydelse för synen på själen i kristen tradition är kyrkofadern Augustinus (354-430), samt den 

medeltida teologen Thomas av Aquino (1225-1275).  

 

                                                      
15 Bibel 2000, Uppslagsdel, ”själ”; Goetz och Taliaferro, 30-31; Dieter Mitternacht och Anders Runesson, 
Jesus och de första kristna; inledning till Nya testamentet. (Stockholm: Verbum Förlag AB, 2006), 150-151, 
496; Peter Tyler, The pursuit of the soul: psychoanalysis, soul-making and the Christian tradition. (London och 
New York, Bloomsbury T&T Clark, 2016), 50ff.  
16 Alister E. McGrath. Christian theology: an introduction. Fourth edition. (Malden och Oxford och Victoria: 
Blackwell Publishing Ltd, 2007), 136ff; Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter (Stockholm; Samfundet Pro 
Fide et Christianismo och Verbum AB, 1985), 14ff, 47.  
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Augustinus såg liksom Platon själen som själva livsprincipen, det som människan kan 

identifiera sig med som ”jag”. Augustinus’ tankar om själen blev viktiga för kristen dualism, 

framförallt då han tänkte sig att människan är identisk med sin själ, och att själen är enkel eller 

odelbar; vi känner alltså till oss själva i ett så kallat förstapersons-perspektiv. Själen inverkar 

kausalt på kroppen och får kroppen att agera. Augustinus bidrog också till att utveckla kristna 

föreställningar om den så kallade skärselden, där själen renas efter den fysiska döden och 

synder kan brännas bort, inför en fysisk återuppståndelse med en återförening av kropp och själ 

på domens dag.17  

 

Synen på den mänskliga själen och dess förhållande till kroppen och till Gud utvecklades i 

detalj under medeltiden av Thomas av Aquino, som använde mycket av Aristoteles filosofi i 

sin kristna teologi. Alla levande varelser har själ, men av olika slag; växter har nutritiva själar, 

djur har själar som är nutritiva och sensitiva, medan människor har själar som är nutritiva, 

sensitiva och intellektuella/rationella. Thomas använde också Aristoteles hylomorfiska 

metafysik för att förklara hur världen är beskaffad; allting består av form och materia, och 

själen är människans form. Thomas skiljde mellan materia (kropp), som bara skiljer numeriskt 

mellan individer av samma sort, och form (själen) som ger individen unik identitet. Människan 

är således en substans, bestående av materia och form. Kropp och själ utgör tillsammans en 

helhet, och själen kan inte lokaliseras till någon del av kroppen. Människan är därför inte sin 

själ, utan själen är bara en del av människan. De nutritiva och sensitiva förmågorna hos 

människans själ får hennes kropp att leva och handla, medan de intellektuella förmågorna - 

människans vilja och intellekt - inte tillhör kroppen eller de kroppsliga funktionerna. Medan 

nutritiva och sensitiva själar ärvs biologiskt, så är den rationella människosjälen en gåva direkt 

från Gud, och den mänskliga själen kan därför överleva kroppen, även om den inte är en egen 

substans.18  

 

Thomas själslära fick mycket stort inflytande i katolsk tradition och kristologi, vilket till 

exempel framgår i dokumentation från det femte Laterankonciliet 1512-1517 (session åtta):  

 

(…) we condemn and reject all those who insist that the intellectual soul is mortal, or that it is only 

one among all human beings, and those who suggest doubts on this topic. For the soul not only 

truly exists of itself and essentially as the form of the human body (…) but it is also immortal; and 

                                                      
17 Murphy, 14-15; Goetz och Taliaferro, 30-37, 52-53.  
18 Goetz och Taliaferro, 48-62; Brian Davies. Thomas Aguinas´s Summa Theologiae. A guide and commentary. 
(New York; Oxford University Press, 2014), 130.   



 
14 

 

further, for the enormous number of bodies into which it is infused individually, it can and ought 

to be and is multiplied.  

This is clearly established from the gospel when the Lord says, “They cannot kill the soul”; and in 

another place, “Whoever hates his life in this world, will keep it for eternal life” (…); otherwise, 

the incarnation and other mysteries of Christ would be of no benefit to us, nor would resurrection 

be something to look forward to (…).19 

 

Reformationen medförde ny debatt om själen. Inte om dess existens som sådan, eftersom den 

togs för given, utan om dess tillstånd efter den fysiska döden, i väntan på uppståndelsen i en ny 

kropp på den yttersta dagen, i det som kommit att kallas mellanstadiet. Både Luther (1483-

1546) och Calvin (1509-1564) motsatte sig tanken på skärseld, och medan Luther tänkte sig att 

själen sover i väntan på uppståndelsen, så föreställde sig Calvin att själen finns i ett slags 

medvetet mellanstadium.20  

2.4 Själen i moderniteten  

Under 1500- och 1600-talet skedde ett paradigmskifte i synen på världen och människan; den 

period som kom att kallas upplysningstiden inleddes genom en rad upptäckter av 

vetenskapsmän som Copernicus, Galileo och Newton. Fysiska skeenden fick 

naturvetenskapliga och mekaniska förklaringar, vilket också kom att påverka den kristna 

världs- och Gudsuppfattningen.  

 

En filosof med särskilt stor betydelse för synen på själen eller medvetandet (”mind”) var 

Descartes (1596-1650). Descartes resonerade, liksom Augustinus, att ”jag” ofrånkomligt är 

”jag” och att det är ”jag” som tänker, upplever och känner. ”Jag” är därför ett medvetande 

(eller en själ; Descartes tycks ha använt begreppen medvetande och själ utan någon större 

åtskillnad). ”Jag” är till skillnad från kroppen odelbart, icke-fysiskt, och kan inte lokaliseras i 

tid och rum.  

 

Descartes förnekade dock att medvetandet/själen är kroppens form, eller att det ger liv till 

kroppen; kroppen är en egen substans, som fungerar enligt naturlagarna. Kroppens funktioner 

kan förklaras utan någon själ, utom när det kommer till rörelser orsakade av den fria viljan. 

Den fria viljan kommer från medvetandet/själen, och kan via tallkottkörteln påverka och 

                                                      
19Papal Encyclicalis Online. Femte Lateralkonciliet, 1512-1517, session åtta, 19 december 1513. 

http://www.papalencyclicals.net/councils/ecum18.htm (Hämtad 2018-08-31) 
20 Murphy (2006), 15-16.  

http://www.papalencyclicals.net/councils/ecum18.htm
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påverkas av kroppen. När kroppen dör, och maskineriet bryts ned, så lämnar själen kroppen. 

Just frågan om hur medvetandet och kroppen påverkar varandra och interagerar kom att bli 

mycket omdebatterad av filosofer under kommande århundraden.21  

 

Descartes tillskrivs också uppkomsten av det modala argumentet, som i sin tur bygger på 

principerna om oskiljbara identiteter (om A är identiskt med B, så borde A och B ha identiska 

egenskaper; det som är sant om A måste då vara sant om B) och den modala epistemologiska 

principen (vi har anledning att tro att förhållanden som vi kan föreställa oss med vårt förnuft 

också skulle kunna förekomma i verkligheten). Mycket kortfattat och summariskt så fastslår 

det modala argumentet att om ”jag” vore identisk med min kropp så skulle 1) allt som var sant 

om min kropp också vara sant om mitt ”jag”, och 2) det går att föreställa sig en existens utan 

kropp, och att min kropp kan existera utan mig. Descartes drar ur de två teserna slutsatsen att 

det finns anledning att anta att ”jag” inte är identiskt med min kropp. Descartes tänkte sig dock 

att kroppen och själen, även om de inte är identiska med varandra, är identiska med sig själva; 

de är två olika substanser, och kroppen förblir liksom själen en enkel och numeriskt identisk 

enhet genom livet (även om den förändras och om delar försvinner eller byts).22 

 

Descartes antaganden om att själen inte är kroppens livsprincip gav upphov till nya 

infallsvinklar på medvetandet och kroppen, och under 1700-talet kom filosofer alltmer att 

utesluta tanken om själen i resonemanget - människan kom att bli ett medvetande (”mind”) och 

en kropp. Frågan om vad som utgör människans ”jag” debatterades av filosofer som Locke, 

Butler, Reid, Hume och Kant. Filosofin, liksom andra vetenskapsområden, präglades av 

rationalism och en stark tro på människans förnuft, och många av de medeltida 

föreställningarna i kristen tradition - särskilt tolkningarna av Bibeln och antagandena om 

Bibelns tillkomst – blev föremål för granskning och revision.  

 

Synen på och kunskapen om människan kom att utvecklas och utforskas snabbt, inom en rad 

områden. En forskare som fått mycket stort inflytande på vår syn på människans ursprung och 

tillkomst var Darwin (1809-1882), genom de teorier han lade fram om evolution och naturligt 

urval.23  

 

                                                      
21 Goetz och Taliaferro, 64-78.  
22 Goetz och Taliaferro, 81, 93-98.  
23 Goetz och Taliaferro, 104-130; McGrath, 67-82. 
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Studiet av människan och hennes medvetande kom gradvis att skiljas från teologin och bilda 

nya humanvetenskaper, så som psykologi och sociologi. En viktig frontfigur för psykologin var 

Freud (1856-1939), som ställde mycket av den filosofiska debatten om människans rationella 

medvetande på huvudet genom att argumentera för att människan många gånger handlar 

irrationellt, omedvetet och självupptaget. Freuds modell beskriver en dynamik i människans 

psyke, där det vi uppfattar som skamligt eller oacceptabelt ofta undertrycks, förnekas och 

rationaliseras av oss själva.24  

 

En del av den positivistiska och rationalistiska människosyn som utmärkte 1700- och 1800-tal 

övergavs, särskilt efter världskrigen, och kom under 1900-talets sista del att övergå i det som 

benämns som sen- eller postmodernism. Kännetecknen för denna innevarande period beskrivs 

som ett mer pluralistiskt och relativt förhållningssätt till människan, med en ökad medvetenhet 

om vikten av relationer, språk, kultur och situationella villkor för mänskligt medvetande. Ett 

sådant förhållningssätt präglar också den senmoderna teologin, och bidrar till mångfalden inom 

den.25  

 
Under 1900-talets senare del har forskningen om människans upplevelser och medvetande 

(t.ex. psykologi och psykiatri), studiet av mänskliga relationer (t.ex. sociologi och 

socialpsykologi) och forskningen om människans hjärna och fysiska förutsättningar (t.ex. 

biokemi, molekylärbiologi, neurovetenskap och genetik) varit intensiv.  

Kognitiv neurovetenskap har varit särskilt framgångsrik och har i samspel med informations- 

och datavetenskapen nått helt nya möjligheter att processa och utveckla vetenskapliga 

modeller. De enorma mängderna nya data på området visar hur neurala nätverk runt om i 

hjärnan samverkar och hur mänskliga förmågor är beroende av att hjärnan fungerar. 

Forskningen bidrar också till kunskap om sjukdomar som påverkar människans medvetande, 

som exempelvis alzheimers sjukdom och schizofreni.26   

 

  

                                                      
24 Tyler, 104-105, 118.  
25 McGrath, 73 ff.  
26 Malcolm Jeeves, “Brain, Mind and Behaviour”. I Whatever happened to the soul? Scientific and theological 
portraits of human nature. Red. Warren.S Brown, Nancey Murphy och H. Newton Malony (Minneapolis: 
Fortress Press, 1998), 73-80.  
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3. J.P Moreland: thomistisk dualism 

Moreland utgår ifrån att kroppen och själen tillsammans utgör människan. Kroppen och 

hjärnan är fysiska och kännetecknas av fysiska egenskaper och händelser (till exempel 

neuroner som avfyras), medan själen har mentala egenskaper (till exempel upplevelser).  

När själen är i kroppen, är den beroende av kroppen, men den kan inte identifieras med någon 

särskild del i kroppen. Själen är en immateriell (inte fysisk) enhet.27 

 

Själen är ägaren av medvetandet (”consciousness”) och upplevelserna, står bakom dem, och 

förblir densamma genom livet. Vid smärta sker det fysiska händelser i hjärnan, såsom 

elektriska och kemiska impulser, medan själen/medvetandet har mentala egenskaper och 

händelser, såsom upplevelsen av smärta. Själen/medvetandet och hjärnan interagerar, men de 

är olika, med olika egenskaper. De relaterar till varandra på så vis att om en människa oroar sig 

i själen så kommer hennes hjärnkemi att ändras, och om hon påverkar hjärnkemin med medicin 

så kan hennes själ påverkas och hennes känslor komma att förändras. 

 

Alla levande varelser har själ; även djuren. Varelser har själar om de har organiskt liv, oavsett 

deras medvetandegrad (”degree of conscious”), men det är berättigat att tillskriva dem mindre 

och mindre medvetande ju mindre vi kan dra analogier till mänskligt medvetande.  

 

Den mänskliga själen är komplicerad med intrikat struktur. Det finns dels olika tillstånd i 

själen, och dels olika förmågor. Själen är en substantiell, enhetlig realitet som ger form till och 

informerar kroppen. Själen är för kroppen som Gud för rymden; den är fullt närvarande, 

överallt i kroppen.28 

 

I en skiss över olika synsätt på själen klassificerar Moreland thomistisk dualism som 

substansdualism, och han bidrar med följande definitioner:  

 

Thomistic substance dualism: The view that the (human) soul diffuses, informs, unifies, 

animates, and makes human the body. The body is not a physical substance, but rather an ensouled 

physical structure such as if it loses the soul, it is no longer a human body in a strict, philosophical 

sense.  

 

                                                      
27 Moreland, 10-11, 16, 30-31.  
28 Moreland, 117-118, 137, 141-146.  
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Substance dualism: A human person has both a brain that is a physical thing with physical 

properties and a mind or soul that is a mental substance and has mental properties.29 

3.1 Morelands argument och kunskapssyn   

Moreland ser Bibeln som en källa till sann kunskap; kristna måste grunda sig i och ta ställning 

till Bibeln och den kristna kyrkans centrala lärosatser. Bibeln förutsätter dualism – att 

människan är fysisk kropp och immateriell själ - och vi bör tolka den med respekt för hur de 

ursprungliga mottagarna skulle ha förstått den.  

 

Gamla testamentets bild av människan förutsätter en ontologisk dualism av materiellt och icke-

materiellt, så att människan kan leva efter den biologiska tillvaron, i ett icke-kroppsligt 

tillstånd, vilket bland annat beskrivs i Gamla testamentets berättelser om ”sheol”, dödsriket.  

Nya testamentet utvecklar egentligen ingen tydlig filosofisk eller teologisk antropologi, men 

fariséerna på Jesu tid trodde sannolikt på en själ som överlevde döden (medan saducéerna inte 

gjorde det), och både Jesus och Paulus verkar hålla med fariséerna om synen på själens icke-

kroppsliga existens efter döden (t.ex. Matt 22:23-33, Apg 23:6-9). Dessutom var Jesus enligt 

traditionen i dödsriket efter den fysiska döden, och fortsatte således att finnas, trots att hans 

jordiska kropp var död. Det är felaktigt att argumentera för att en dualistisk syn på människan 

bara är ett arv efter ett grekfilosofiskt vetenskapsparadigm; det finns flera goda grunder att anta 

att en dualistisk människosyn är uråldrig och naturlig. Till exempel antyder redan 

neanderthalarnas gravsättningar att de trodde på något slags liv efter den fysiska döden.30  

 

Fysikalistiska argument om mänskligt medvetande bygger på neurovetenskapliga studier som 

visar att de upplevelser och egenskaper som traditionellt har tillskrivits själen har ett samband 

med fysiska skeenden i hjärnan. De fysiska samband som kan påvisas i empiriska studier 

bevisar dock inte att själen inte finns. Frågan om själen kan inte bevisas med vetenskap, 

eftersom empiriska data varken kan bevisa eller motbevisa den. Vetenskapligt så är fysikalism 

och dualism därför likvärdiga alternativ, och medvetandeproblemet måste hanteras som en 

filosofisk och teologisk fråga. Bevisbördan måste dock med nödvändighet ligga på 

fysikalisterna, eftersom de förkastar den naturliga och vedertagna synen (dualism).31  

 

                                                      
29 Moreland, 21, 199-200.  
30 Moreland, 12-14, 43-44, 51, 53-55, 59.  
31 Moreland, 36, 43, 96-97. 
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Utifrån filosofiska argument, så kan själen inte vara detsamma som hjärnan. Om hjärnan och 

själen är identiska, så måste allt som är sant om hjärnans egenskaper, tillstånd aktiviteter också 

vara sant om själens egenskaper, tillstånd och aktiviteter. Men; avfyrandet av neuroner är inte 

detsamma som upplevelsen av smärta. Det kan finnas en kausalitet genom att hjärnhändelser 

orsakar mentala upplevelser, eller vice versa, men bara för att en sak korrelerar med eller 

orsakar en annan, så är det inte detsamma som att de är identiska. Den fysiska kroppen har 

fysiska egenskaper; den kan till exempel erfaras av eller observeras av flera (kan beskrivas i 

tredje person), och den är placerad i tid och rum. Hjärnaktivitet kan således observeras och 

beskrivas av en tredje part, men detsamma gäller inte för individens medvetande, tankar och 

upplevelser; de saknar nämligen egenskaper som storlek, plats och form. I fysiska relationer är 

sakerna desamma oavsett vem som studerar dem, men för att förstå en mental händelse, så 

måste man ägna sig åt introspektion i första person. Sinnesupplevelser är istället individuella, 

och de kan inte delas. De flesta mentala tillstånd är dessutom intentionella; de har en avsikt 

mot eller är riktade mot någonting. Inga fysiska tillstånd har intentionalitet. Fysiska tillstånd 

eller objekt måste existera i verkligheten för att kunna relatera till varandra, medan tankar 

saknar fysiska dimensioner och kan vara både sanna eller falska, rimliga eller orimliga.32  

 

Sammanfattningsvis är fysiska och mentala egenskaper inte identiska, utan olika, och därför 

kan hjärna och själ omöjligt vara identiska med varandra. Vi kan till exempel forska fram att en 

känsla motsvaras av en viss hjärnrörelse i en viss riktning, men det empiriska studiet av sådana 

rörelser kan aldrig förklara hur det är att känna, till exempel kärlek. Neurovetenskapen är bra 

för att beskriva kausala interaktioner och relationer mellan hjärna och själ, men den kan inte 

förklara våra upplevelser.33 

 

Det finns (minst) fem argument för att själen inte är detsamma som kroppen:  

Det första är den fundamentala medvetenheten om självet. 

”Jag” är ett immateriellt själv, som har en kropp. Genom självmedvetenhet är individen 

medveten om sig själv som ett bestående själv, som ägaren av alla sina erfarenheter. ”Jag” 

förblir ”jag”. Även om individen förlorar en fysisk arm och kroppen procentuellt sett blir 

mindre, så blir ju individens ”jag” inte mindre, eftersom ”jag” är odelbart och inte kan 

reduceras till några beståndsdelar.34  

 

                                                      
32 Moreland, 26-27, 31-36, 77-79, 82-88, 107-109, 146-147. 
33 Moreland, 96-97, 100-105. 
34 Moreland, 118-121. 
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Det andra argumentet är det så kallade förstapersons – perspektivet.  

Inga utifrånperspektiv kan beskriva individens subjektiva kännedom om sig själv. Individen 

känner inte sig själv för att det finns en tredjepersonsbeskrivning om individen; individen 

känner sig själv omedelbart, utan omskrivning eller logisk analys. Individen är inte en samling 

mentala egenskaper; individen är ett ”jag”.35  

 

Det tredje är det så kallade modala argumentet.  

Om det går att tänka sig att x kan existera utan y eller vice versa, så finns en grund för att anta 

att y inte är en nödvändig egenskap för x, eller vice versa. Argumentet bygger dels på 

filosofiska kriterier för vad som kan anses identiskt (vår kropp förändras över tid och kan 

därför inte anses identisk med vårt ”jag”, som förblir detsamma, se argument fem), och dels på 

att vi kan föreställa oss möjligheten till en existens utan kropp (sådan existens är en tydlig del 

av en kristen tradition, till exempel tron på änglar). Om vi kan föreställa oss en existens (ett 

”jag”) utan kropp, så bör vår kropp inte vara nödvändig för vår existens. Det kan således vara 

möjligt att existera utan kropp, men inte att existera utan ”jag”, vilket innebär att vi identifierar 

oss med vår själ snarare än med vår kropp - och att vi skulle kunna existera utan vår kropp efter 

vår fysiska död.36  

 

Det fjärde argumentet är människans fria vilja och förmåga till moral och ansvar.  

Om kroppen orsakar medvetandet (”mind”), så har medvetandet samma relation till kroppen 

som rök har till eld. Medvetandet blir en biprodukt, som inte orsakar någonting av egen kraft 

och därmed inte kan ha kausala krafter eller fri vilja. Men individens ”jag” är en agent, som är 

det ultimata ursprunget till individens handlingar. När individen medvetet väljer att lyfta en 

arm, så är det inte fysiska orsaker som gör att armen lyfts, utan individens fria makt och vilja – 

”jag”, eller själen. Inga fysiska objekt har en fri vilja, och därför måste ”jag” som agent vara ett 

immateriellt, och inte fysiskt objekt.37  

 

Det femte argumentet handlar om självets beständighet över tid.   

Om någonting är ett fysiskt objekt bestående av delar, så överlever det inte oförändrat över tid 

som samma objekt, om delarna byts ut. Kroppens celler byts ut hela tiden, men ”jag” överlever 

                                                      
35 Moreland, 121-124.  
36 Moreland, 124-128.  
37 Moreland, 128-132. 
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över tid, som samma objekt. Det gamla eller framtida ”jag” liknar inte bara det nuvarande 

”jag”; det är samma ”jag”. Därför är ”jag” inte min hjärna (som byter celler över tid).38  

3.2 Mänskligt medvetande enligt Moreland 

Själen är kroppens ”form”, som ger information till och är närvarande i hela kroppen. 

Människans själ är komplex och mångfacetterad, och omfattar en rad tillstånd och förmågor. 

De två viktigaste förmågorna (”faculties”) hos själen är dels medvetandet (”mind”) och dels 

anden (”spirit”). Anden är den förmåga hos själen genom vilken ”jag” relaterar till Gud. Vid 

den nya födelsen (kristnandet) planterar Gud in nya förmågor i anden, som behöver näras och 

underhållas för att växa.39 

 

Medvetandet (”consciousness”) är det som vi ägnar oss åt vid introspektion i första person. 

Medvetandet/själen omfattar fem sorters mentala tillstånd eller fakulteter, nämligen sinnen, 

känslor, tankar, förställningar och önskningar samt handlingar av egen fri vilja (definierat som 

ett utövande av makt eller strävan att agera, vanligtvis för att uppnå ett syfte). De fem är ett 

slags naturliga grupperingar av en stor mängd underliggande kapaciteter (utvecklade eller 

outvecklade), så som till exempel möjligheten att uppfatta färg, att tänka på matte eller att 

önska en glass.40 

 

Våra mentala upplevelser och tillstånd är inte fysiska, eftersom de har egenskaper som fysiska 

tillstånd inte har. De kräver en subjektiv ontologi och saknar de kännetecken som fysiska 

tillstånd har. De har kvalitativ känsla, intentionalitet, förstapersonsupplevelse och förspråklig 

representation (vi vet innan vi analyserat att vi vet), och de måste nödvändigtvis ägas 

(upplevas) i första person. Hjärnan har i stället fysiska egenskaper, så som storlek, plats och 

sammansättning, varför medvetandet inte kan vara samma sak som hjärnan.41  

 

Kroppen och själen (hjärnan och medvetandet) relaterar till varandra och påverkar varandra. 

Sambandet finns, även om vi inte kan förklara exakt hur det fungerar. Att vi inte vet hur A 

orsakar B bevisar inte att A inte orsakar B. Hur kan vi till exempel annars anta att en icke-

materiell Gud kan påverka en materiell värld? Relationen mellan kropp och själ (mellan hjärna 

                                                      
38 Moreland, 132-137.  
39 Moreland, 77-78, 137-141.  
40 Moreland, 77-78.  
41 Moreland, 78-85, 109.  
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och medvetande) handlar troligen om ett direkt samspel, utan mellanhand. Medvetandet 

(”consciousness”) är ett mysterium, som bäst förklaras med Guds existens.42  

3.3 Livet efter döden enligt Moreland 

Det kan rimligen finnas tre kristna hypoteser om vad som händer med människan efter döden. 

Antingen har människan en immateriell själ som kan finnas i ett mellanliggande tillstånd hos 

Gud efter döden, i väntan på den kristna förväntade gemensamma (fysiska) återuppståndelsen.  

Eller så är människan endast kropp och hjärna, och när kroppen dör upphör människan därför 

att existera. Kroppen (personen) återskapas sedan för den kristna (fysiska) återuppståndelsen, 

efter en tid av icke-existens. Den hypotesen är dock svårförenlig med bibliska texter, till 

exempel om paradiset, till exempel Luk 23:43 (Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i 

paradiset). Det tredje alternativet är att människan dör, men fortsätter att existera fysiskt (ett 

slags omedelbar fysisk uppståndelse). Den sista hypotesen är svårförenlig med kristen tro på en 

framtida gemensam (fysisk) återuppståndelse.  

 

Det rimligaste är därför en dualistisk hållning; att människan har en själ som kan överleva 

förstörelsen av kroppen. Själen kan finnas i ett mellantillstånd och sedan förenas med en 

återuppstånden kropp vid den kristna uppståndelsen. Människosjälen är inte odödlig av 

naturen, men den kan hållas odödlig av Gud. Även om detta tillstånd är inkomplett och 

onaturligt, så återförenas själen alltså med kroppen vid den väntade uppståndelsen. 43  

 

För människan i jordelivet är det särskilt viktigt för den andliga utvecklingen att tro på (ett 

själsligt) liv efter döden; det är tron på himlen som tröstar och gör att människor orkar leva 

detta livet.  

 

Medan himlen är en plats där det inte finns lidande, bara glädje, uppfyllelse och meningsfulla, 

intressanta saker att göra, så är helvetet en frånvaro av Gud. Helvetet präglas av skuld, sorg, 

ånger, lidande, och smärta – både själslig men även fysisk, efter den kristna (fysiska) 

uppståndelsen. Människan har en fri vilja och kan därmed välja något annat än Gud, vilket Gud 

respekterar. Gud är rättvisa och godhet och måste separera sig från det onda. Eftersom det inte 

är rättvist att belöna ont med gott, så måste helvetet finnas, för att bevara Guds rättvisa. Bibeln 

vittnar om helvetet och om återställande av den Gudomliga ordningen. Människan är för 

                                                      
42 Moreland, 90-92, 109, 137.  
43 Moreland, 17, 31, 40-42.  
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värdefull för att förintas, och därför är det moraliskt överlägset av Gud att döma en människa 

till en evig existens i helvetet, jämfört med att tillåta en människa att upphöra att existera. 

Helvetet kan således ses som ett slags evig karantän för människor som inte passar i himlen.44  

 

  

                                                      
44 Moreland, 17, 158-161, 166-171. 
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4. Nancy Murphy: icke-reduktiv fysikalism 

Murphy menar att vi är våra kroppar, och att det inte finns något extra metafysiskt element som 

själen; människan är inte en hybrid av materia och något annat, utan helt och hållet fysisk.  

Det betyder dock inte att människan inte är intelligent, moralisk och andlig; vi är mycket 

komplexa organismer, impregnerade med ett mångtusenårigt kulturarv.45  

 

Alla egenskaper och förmågor som tidigare tillskrevs själen kan idag tillskrivas hjärnan.  

Människans unika plats i skapelsen handlar om moral och relation med Gud, och kapaciteten 

för detta finns i den komplexa mänskliga neurobiologin. Individens ”jag” utvecklas över tid 

och bygger på mentala förmågor såsom medvetande och minne och förmågor som att använda 

ett abstrakt symbolspråk och att bygga sociala relationer. Det går alltså inte att reducera 

människan till enskilda neurobiologiska funktioner eller förklara hennes handlingar utifrån 

enkel respons på fysiska stimuli.  

 

Liv – och medvetande (”consciousness”) - är emergenta egenskaper hos komplexa organismer, 

som ett resultat av evolution. Liv eller medvetande är således inte något adderat eller någon 

icke-materiell substans. De högre strukturernas komplexitet påverkar delarna i organismen – 

högre nivåer påverkar lägre nivåer kausalt - och frambringar egenskaper som delarna själva 

inte kan ha. Ett materialistiskt perspektiv behöver således inte förutsätta en reduktionistisk syn 

på människan; i dag vet vi att reduktionism, det vill säga en världssyn där alla processer och 

fenomen kan förklaras kausalt nedifrån och upp, helt enkelt är otillräckligt och inkorrekt.46 

4.1 Murphys argument och kunskapssyn  

Bibeln har inte har någon tydlig ståndpunkt i fråga om själen, utan är motsägelsefull. Det finns 

ingen enhetlig syn på kropp, själ, ande, odödlighet och återuppståndelse; hur vi ser på detta 

handlar mer om antaganden och paradigm i tolkarens samtid än om de bibliska författarnas 

människosyn. Gamla testamentet lär ut en holistisk människosyn; det dualistiska kropp- och 

själstänkandet influerade kristna läror först senare, genom grekisk och romersk filosofi. Den 

hebreiska idén om personligheten i Gamla testamentet är en animerad kropp, inte en inkarnerad 

själ, medan den nytestamentliga utvecklingen lutar mot en mer delad människosyn, där 

människans personlighet (”psyche” eller ”pneuma”) överlever döden. Nya testamentet är 

                                                      
45 Murphy (2006), förord xi, 69.  
46 Murphy (2006), 5, 57, 60-70, 73-77.  
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därmed påverkat av grekisk filosofi, men det ger ingen tydlig bild av människans väsen och ger 

heller ingen tydlig grund för dualism.   

 

Den äldsta översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, är en grekisk översättning från 

hebreiska. Septuaginta låg sedan till grund för fortsatta latinska översättningar, och detta 

medförde att de hebreiska orden översattes via en grekisk begreppsapparat – till exempel 

översattes ordet ”nephesh” till grekiskan ”psyche” – som på engelska översatts till ”soul”. 

Översättningarna är inte neutrala och återger inte den hebreiska människosynen på ett 

rättvisande sätt; på så vis har Bibeln som vi läser den idag influerats av hellenistiska/grekiska 

synsätt på kropp och själ.  

 

Inte heller de tolkningar och översättningar som har gjorts av nytestamentliga passager – till 

exempel Luk 23:43 (Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset) är något bevis 

för ett mellanliggande tillstånd; de kan lika gärna syfta på en slutgiltig uppståndelse för de 

rättfärdiga. Nya testamentets författare avser nämligen inte att lära oss någonting om hur 

människan är beskaffad; om de hade gjort det, resonerar Murphy, så hade de med all 

sannolikhet uttryckt sig tydligare i frågan. Det finns alltså ingen entydig bild i Bibeln, men 

sammanfattningsvis går att säga att människan i Bibeln är en psykofysisk enhet, som hoppas på 

ett kroppsligt evigt liv och som ska förstås i termer av sina relationer.  

 

Eftersom frågan är öppen i Bibeln står det den kristne fritt att välja sitt perspektiv. De flesta 

kristna har av tradition varit dualister, men detta saknar således biblisk grund och beror på 

kulturellt inflytande. Dagens kristna är därför fria att formulera andra antaganden om 

människan, utifrån nuvarande kulturella och vetenskapliga framsteg.47 

 

Det är fullt möjligt att göra ett kristet paradigmskifte från en dualistisk antropologisk teologi 

till en fysikalistisk antropologisk teologi, men det förutsätter huvudsakligen två justeringar i 

kristen doktrin. Dels behöver kristna ge upp tanken på det mellanliggande tillståndet efter 

döden, där själen skulle finnas mellan fysisk död och (fysisk) återuppståndelse. Dels behöver 

kristna omformulera föreställningarna om uppståndelsen, från ett slags omklädsel av en naken 

själ med en ny kropp, till en restaurering av hela personen, till ett nytt transformerat liv.  

Dessa justeringar går att göra utan att för den skull förkasta kristen tro, och de behöver göras, 

eftersom klassisk dualism är oförenlig med huvudströmningarna inom modern neurovetenskap.  

                                                      
47 Murphy (2006), 4-11, 16, 17-23, 36, 40, 50.  
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Ett paradigmskifte från en dualistisk teologisk antropologi till fysikalistisk teologisk 

antropologi påverkar också hur kristna ser på inkarnationen och treenigheten; om människan 

bara är kropp, vad betyder det då att Gud tog en kropp i Jesus Kristus? Ett alternativt och 

populärt sätt att se på treenigheten är så kallad andlig kristologi, det vill säga att Gud verkande 

i Jesus Kristus genom Helig Ande. En sådan förklaringsmodell skulle kunna ge en mer 

helhetlig syn på treenigheten, med Gud som fader, och Anden som Gud i arbete, i Jesus 

Kristus, det inkarnerade Ordet, Guds son.  

 

En annan kristen doktrin att omvärdera är doktrinen om frälsning. Om det rådande paradigmet 

varit fysikalism istället för dualism, kunde mycket i den kristna traditionen troligen ha varit 

annorlunda. Fokus skulle då troligen ligga mer på det jordiska livet, det Jesus lärde om att 

arbeta för ett Gudsrike på jorden, och om delande och kärlek, än på den egna själen, det egna 

efterlivet och Kristus’ roll som offerlamm och försonare. Murphy vill inte förneka efterlivet, 

men vill förtydliga att det handlar om fysisk uppståndelse, vilket är något annat än själens 

odödlighet, och som ger människan andra perspektiv på Gudsriket i detta livet. En dualistisk 

människosyn underblåser distinktionen mellan ett inre och ett yttre liv, medan fysikalism, i 

kombination med ett eskatologiskt hopp om fysisk uppståndelse, kan leda oss till ett mer 

naturligt fokus på den fysiska världen och dess transformering.48 

 

Tre omvälvande historiska förändringar har tvingat oss att förändra vår syn på människan och 

på världen; för det första den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet, då den aristoteliska 

världsbilden med hylomorfisk metafysik ersattes av empirism och naturlagar. Därefter Darwins 

evolutionsrevolution på 1800-talet, och sedan det senaste århundradets snabba utveckling inom 

neurovetenskapen. Modern vetenskap är grundad i naturlagar, inte medeltida spekulation. 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att upplysningstidens reduktionism – tanken att alla 

fenomen kan beskrivas utifrån sina delar och att kausalitet alltid går nedifrån och upp - är en 

otillräcklig förklaringsprincip. I dag vet vi att enkla kausala lagar inte kan förklara komplexa 

skeenden, och att kausalitet kan verka från delarna till helheten men också från helheten till 

delarna, det vill säga uppifrån och ned. Komplexa organismer kan inte förklaras utifrån lägre 

naturlagar, eftersom system eller organismer på högre nivåer också kan påverka i motsatt 

riktning, uppifrån och ned.  

 

                                                      
48 Murphy (2006), 23-28, 35, 71, 131.  
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Gud kan således verka genom både uppåt- och nedåt-kausalitet, till exempel genom att välja en 

process över en annan. Modern kvantfysik visar också att Gud samtidigt kan handla på 

kvantnivå utan att det uppstår någon konflikt mellan gudomligt handlande och naturlagarna. 

Den naturliga världen är således öppen för gudomligt handlande, även på sin mest basala nivå. 

Ett icke-reduktivt fysikalistiskt perspektiv är därmed helt förenligt med tron på en Gud som 

kan verka och handla i världen. Gud är mer än en naturkraft, och Gud kan inverka på världen, 

både uppifrån och nedifrån.49 

 

Thomas av Aquinos klassiska dualistiska definition av själen som kroppens form eller 

livsprincip bygger på en hylomorfisk metafysik, som ersattes under 1600-talet med en helt ny, 

modern syn på materien och naturlagarna. De förmågor och egenskaper som Thomas tillskrev 

själen är verkligen mycket välformulerade, men med upplysningstidens naturvetenskap ersattes 

de istället med fokus på det mänskliga medvetandet (”mind”). I dag kan frågan om vad som 

gör någonting levande eller medvetet ges vetenskapliga, och särskilt biologiska förklaringar; 

livet och medvetandet (”consciousness”) är inte några metafysiska själsliga fenomen, utan 

emergenta egenskaper hos komplexa organismer. Vetenskapen kan idag förklara hur allt i 

skapelsen befinner sig i komplexa hierarkier, där fysiker studerar den lägsta och mest 

grundläggande nivån, så som atomer. Kemister studerar nästa nivå, atomer i kombination, och 

biokemister studerar på ytterligare högre nivå, komplexa molekyler. Biologer studerar mycket 

komplexa nivåer av organisation; celler, vävnad, organ, organismer, och ekosystem. För varje 

steg uppåt i nivå uppstår nya hierarkiska egenskaper, som är något mer än delarna och som inte 

bara påverkas av beståndsdelarna, utan som också kan påverka beståndsdelarna.50 

 

De egenskaper och förmågor som Thomas tillskrev själen är fortfarande aktuella, men kan idag 

helt och hållet förklaras biologiskt och neurovetenskapligt. Ju högre komplexitet en organism 

har, desto mer utvecklad är hjärnan, med regioner som samordnar rörelse genom nervsystemet, 

genom feedback på rörelse och position. Hormoner och neurotransmittorer påverkar aptit och 

begär, och synen och andra sinnen är mycket väl utvecklade och sammankopplade med 

sinnesperceptionen. Hjärnan samordnar mönster genom nätverk av neuroner, och sådana 

nätverk utvecklas och stärks beroende på hur vi använder dem. Individens karaktär och 

handlingar påverkar alltså hjärnan, i det att val och handlande stärker användbara neuronvägar 

så att de byggs ut, medan de neuronvägar som inte används förtvinar. 

                                                      
49 Murphy (2006), 5, 40, 125-132.  
50 Murphy (2006), 56-64. 
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Perception och utvärdering sker i olika områden i hjärnan, och hjärnan uppfattar, analyserar 

och sammanställer det som händer i vår omvärld även när vi inte är medvetna om eller 

uppmärksamma på det. Hjärnans betydelse bevisas i det faktum att människor som fått skador i 

olika delar av hjärnan helt enkelt förlorar korrelerande förmågor. 

 

Framförallt vet vi att människan har tillgång till ett mycket sofistikerat språkbruk. Forskningen 

har upptäckt hjärnområden som till exempel Wernickes area och Brocas area, som är direkt 

kopplade till människans förmåga till språk, minne och abstrakta resonemang. Dessa är i sin tur 

mycket viktiga för mänskliga neurologiska möjligheter till självutvärderande, självkorrigerande 

och självbevarande, som kan förklara människans förmåga till att tänka och handla moraliskt. 

På motsvarande sätt kan även religiösa upplevelser få en neurofysisk förklaring; de verkar höra 

samman med aktivitet i temporalloberna. Studier av hjärnan säger naturligtvis ingenting om 

Guds existens eller icke-existens, men ur ett fysikalistiskt perspektiv är det självklart att någon 

del i hjärnan måste vara aktiv vid människans interaktion med Gud.51  

 

Människan behöver således inte en metafysisk själ för att uppleva eller relatera till Gud; det är 

vår känsla av själv, vårt finstämda känsloliv, vårt sofistikerade språk och våra sociala 

färdigheter som gör det möjligt för oss att känna igen Guds röst, och alla dessa förmågor har 

sin grund i människans komplexa hjärna. Många moderna kristna (särskilt inom katolsk 

tradition) har bemött Darwins evolutionsteorier med argument som att människokroppen 

visserligen kan vara ett resultat av evolution, men att det är själen som gör människan unik, 

och att själen kommer från Gud. Ett sådant resonemang är dock knappast hållbart, eftersom det 

evolutionsteoretiskt är mycket svårt att säga exakt när människan verkligen blev människa och 

därmed skulle ha fått en själ. Det är således inte själen som ger människan en särställning bland 

andra varelser – hon är ett djur bland andra djur – utan det att hennes hjärna har nått en 

komplexitetsnivå som resulterar i unika mentala förmågor, så som medvetande 

(”consciousness”).52  

 

Skiftet från Aquinas’ hylomorfiska metafysik till modern atomism har också skapat ett annat 

problem, som hittills varit filosofiskt olösligt; nämligen frågan om hur en själ egentligen skulle 

kunna interagera med en kropp. Om själen eller medvetandet (”mind”) är immateriellt, så finns 

det ingen vetenskaplig förklaring till hur det egentligen kan påverka kroppen. För att ett icke-

                                                      
51 Murphy (2006), 57-68, 83-84. 
52 Murphy (2006), 48-49, 69-70, 121-123.  
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fysiskt medvetande (”mind”) ska kunna få kroppen att agera, så måste det finnas någon form av 

transfer av energi till kroppen. För att fysisk energi ska kunna tillföras ett system, så måste den 

komma från ett annat fysiskt system. Och enligt principen om energibalans (att energi kan 

omvandlas, men inte försvinna eller förgöras) så måste en tillförsel av energi från ett 

immateriellt medvetande till den fysiska kroppen också resultera i att samma mängd energi tas 

bort eller försvinner från det fysiska universumet. Det går således inte att vetenskapligt förklara 

hur det egentligen skulle gå till.53 

 

Med enbart filosofiska argument blir debatten om kroppen och själen i det närmaste olöslig; 

det går aldrig att bevisa att det inte finns en immateriell själ. Det går heller inte att med 

filosofiska argument avgöra angränsande klassiska tvister, som till exempel på vilket sätt 

människan kan uppnå sann kunskap om världen - inifrån från en upplyst rationell själ, eller 

utifrån, genom perception och intryck som bearbetas? Vi kan dock se att nya forskningsrön 

inom neurovetenskapens studier av mentala funktioner ger oss starka motiv för fysikalism, och 

att det förklaringsvärde som dualismen har haft i tidigare vetenskapsparadigm idag har förlorat 

sin betydelse. Vi behöver därför förnya vårt språk och våra föreställningar, så att de passar det 

vetenskapsparadigm som vi förstår och tror på idag.  

 

Det bästa sättet att avgöra vilken av den dualistiska- kontra den fysikalistiska människosynen 

som är mest rimlig eller fruktbar, är därför att faktiskt pröva filosofiska teser, på samma sätt 

som man gör inom andra forskningsprogram. Ett forskningsprogram kan tänkas som ett 

nätverk eller kluster av filosofiska teser om hur någonting är beskaffat. Ett forskningsprogram 

som växer och som producerar ny forskning som legitimerar de filosofiska teserna är 

livskraftigt, medan ett som inte gör det bör ifrågasättas. Det fysikalistiska programmet, alltså 

filosofiska antaganden om människan som en fysisk varelse, genererar genom forskning en 

mängd nya vetenskapliga rön om neurobiologins koppling till mänskligt tänkande. Programmet 

växer och utvecklas hela tiden. Det dualistiska programmet, med filosofiska antaganden om 

människan utifrån en kropp-och själsdikotomi, producerar däremot i princip ingen ny forskning 

eller vetenskap alls. Sammanfattningsvis kan man säga att respektive program är relativt 

jämstarka när det gäller filosofiska antaganden, men att vetenskapen klart och tydligt talar för 

det fysikalistiska programmet, det vill säga att en fysikalistisk teologisk antropologi är det mest 

gångbara och fruktsamma.54 

                                                      
53 Murphy (2006), 45-47.  
54 Murphy (2006), 46-47, 69, 112-116. 
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4.2 Mänskligt medvetande enligt Murphy 

Som människor vet vi inte bara saker om omgivningen, utan vi vet att vi vet. Hur medvetandet 

(”consciousness”) uppstår ur olika hjärnfunktioner är en fråga som vi har gott hopp om att få 

mer kunskap om, även om vi inte helt kan förklara det ännu. I dag kan vi till exempel förklara 

hur liv kan uppstå, vilket tidigare ansetts som ett olösligt mysterium.55  

 

Mänskligt medvetande (”mind”) handlar inte om att vara ett ”jag” utan om att ha ett ”jag”-

koncept. Vi börjar utveckla ett sådant koncept mycket tidigt i livet, genom att lära oss skilja 

våra egna ”själv” (”jag”) från andras. Detta hänger samman med neurala förmågor som att 

kunna identifiera och känna igen känslor hos andra. Ju större förmåga att skapa och använda 

symboler, desto större förmåga att analysera och utvärdera, och därmed minskar risken att 

styras av enkel, stimulusbetingad respons. Människan är känslig både för omgivningens krav 

och observant på sina egna mönster och kan därför utvärdera sig själv på metanivå, vilket är ett 

stort evolutionärt steg. Det möjliggör att hon inte bara kan sträva mot, utan också ändra eller 

sätta sina egna mål. Att vara medveten om sig själv och att ha den kognitiva förmågan att 

utvärdera sina egna kognitiva processer handlar om själv-transcendens, som alltså bygger på en 

höjd neural komplexitetsnivå; självtranscendens är förmågan att utvärdera sina egna 

utvärderingar.56   

 

Förmågorna uppstår genom komplexa neurologiska system i samverkan med omgivningen, och 

ger i sin tur människan förmåga till att sätta abstrakta mål, förmågan att utvärdera vad som kan 

leda dit, och förmågan att medvetet välja att lyda abstrakta principer (det vill säga moral). 

Människan är inte kontrollerad av sin neurobiologi, men den är en förutsättning för 

mänsklighet. Människan har genom sin utvecklade komplexa hjärna förmågan att bli 

adresserad av Gud och att uppfatta Guds kallelse; Gud relaterar till människan genom hennes 

fysiska kapaciteter.57  

 

Människan behöver en fri vilja för att kunna ha ett moraliskt ansvar. Biologiskt kan detta 

förklaras i termer av självstyrande system som samverkar. Mänskliga val är hjärnhändelser, 

men de styrs inte av neurobiologins enklare lagar, eftersom interaktionen med omgivningen 

och kausaliteten uppifrån och ned (orsakspåverkan från komplexare nivåer ned till enklare 

                                                      
55 Murphy (2006), 60-61.  
56 Murphy (2006), 84, 89-95, 100. 
57 Murphy (2006), 89-91, 103, 111, 119, 137. 
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nivåer) också inverkar. Det handlar om processer som på sikt ändrar neuralstrukturen, eftersom 

det sätt på vilket vi använder våra hjärnor avgör vilka neurala kontaktvägar som stärks och 

vilka som förtvinar. Därmed danar individens tänkande och handlande hur hennes hjärna ser ut.  

 

Det är således människans neurobiologi som möjliggör att hon kan sätta abstrakta mål, som i 

sin tur blir till kausala faktorer för hennes handlande. Det handlar om en mognadsprocess där 

individen gradvis omformar sin karaktär, så att den blir källan för hennes handlingar.  

Det handlar dock inte om total frihet att kunna göra vad som helst, men om tillräcklig autonomi 

för att kunna handla medvetet med vilja och moral, i stället för utifrån biologiska stimuli.58  

4.3 Livet efter döden enligt Murphy 

Vår uppståndelse i livet efter detta kommer att vara kroppslig, utan någon själ som far till 

himlen. Själen är helt enkelt onödig och förlegad som förklaringsmodell, och fokus på själen i 

kristen tradition har misslett vårt fokus, bort från det Jesus lärde om delande och kärlek och om 

att arbeta för ett Gudsrike på jorden. Uppståndelsen måste i stället med nödvändighet vara 

fysisk, eftersom allt som är ”jag” finns i hjärnan.  

 

Alla våra personliga attribut kan tillskrivas vår kropp; det är kroppen som bär på våra minnen 

och våra kapaciteter, och våra relationer och perceptioner, formade av våra moraliska val och 

vår erfarenhet. I det här livet är dessa attribut knutna till en rumstidslig kontinuitet. Men det 

finns ingen principiell anledning till varför en ny kropp - som är numeriskt distinkt men 

likadan i alla andra avseenden som den vi har nu - inte skulle kunna ha samma personliga 

karaktärsdrag som den vi har nu. Den kropp vi har nu skulle alltså kunna förmultna, för att 

sedan återskapas av Gud vid den kristna uppståndelsen, på ett sådant sätt att den har våra 

personliga egenskaper, men utgörs av annan (uppstånden) materia. Ett objekt kan vara identiskt 

över tid, trots förändring i materialet eller delarna som det är gjort av. Det är alltså inte själva 

kroppens materia som utgör våra ”jag”, utan snarare de högre kapaciteter som den möjliggör: 

medvetande, minne, moralisk karaktär, intrapersonella relationer och relation till Gud.59 

 

Att återuppstå precis som vi är nu, med alla våra minnen av alla våra handlingar och brister 

intakta, skulle kanske snarare kunna upplevas som ett helvete. Den återuppståndna kroppen 

innehåller med nödvändighet ett transformerat själv, på samma sätt som syndare kan 

                                                      
58 Murphy (2006), 27-28, 35, 102-103, 108-109.  
59 Murphy (2006), 68-69, 132, 137-149.  
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transformeras i detta livet (så som Saul till Paulus). Personligheten behåller vi, på så vis att vi 

uppfattar oss själva som samma ”jag”, men vi kommer att vara kvalitativt annorlunda.  

 

Vi vet således från Bibeln att vi ska förkroppsligas vid återuppståndelsen, och att dessa kroppar 

kommer att vara ett substrat för, eller en realisering av, en pågående och evig utveckling av 

vårt mentala liv och vår moraliska karaktär. Vi kan dock inte veta något mer om den materia 

som vi återuppstår med, annat än att den återuppståndna materien inte kan vara samma som 

den vi lever i nu, i denna tidsålder. Detta vet vi eftersom Bibeln vittnar om transformation vid 

Jesu uppståndelse, och eftersom all plåga i detta livet är knuten direkt till den här världens 

fysiska lagar.60  

 

De nuvarande naturlagarna är skapade av Gud; men de är fallna. De var avsedda att vara våra 

tjänare, men de har istället förvandlats till våra herrar; de möjliggör helt enkelt inte ett fritt och 

kärleksfullt liv för människan. Fullbordandet av Kristi verk måste därför inkludera en radikal 

transformering av naturlagarna, så att de tillåter fullständigt mänskligt liv, så som Gud har 

avsett. Våra återuppståndna frälsta kroppar kommer att ha samma - eller förbättrade - psykiska 

och sociala förmågor, med kapacitet för en pågående och ändlös utveckling av våra mentala 

och moraliska karaktärer. Där vi är nu är det dock omöjligt att veta eller att precis förklara hur 

de uppståndna kropparna kommer att vara beskaffade. Vi kan helt enkelt inte veta något om 

naturlagarna efter uppståndelsen, bortom den yttersta tiden, mer än att de omöjligt kan vara 

samma som nu; de är bortom meningsfullt språk. Vi kan till exempel troligen utgå ifrån att 

bordsgemenskapen kommer att vara kvar efter uppståndelsen, eftersom den är så central för 

Gudsriket, men vi kan inte veta något om den uppståndna kroppens metabolism och 

matsmältning.61 

                                                      
60 Murphy (2006), 132-142.  
61 Murphy (2006), 142-146.  
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5. Diskussion 

I min uppsats vill jag undersöka och jämföra två motsatta samtida teologiska perspektiv på 

själen. Jag har, utifrån två valda teologer/kristna filosofer som förespråkar perspektiven 

thomistisk dualism respektive icke-reduktiv fysikalism, redogjort för huvudargument, synen på 

det mänskliga medvetandet och livet efter döden (kapitel 3 och 4).  

 

Den arbetsfråga som återstår att besvara från min problemformulering är därför; vilka problem 

eller utmaningar kan finnas med respektive perspektiv?  

Jag avser att i diskussionskapitlet jämföra materialet i tidigare kapitel, genom att reflektera 

över och diskutera Morelands respektive Murphys ståndpunkter i de valda arbetsfrågorna.  

Jag avslutar kapitlet med en kortfattad resultatdiskussion.  

5.1 Huvudsakliga argument för respektive perspektiv  

5.1.1 Vetenskapssyn 
 

När det gäller Morelands och Murphys vetenskapssyn, så menar Moreland att argument 

måste vara filosofiskt hållbara; empirisk forskning kan inte bevisa hur bakomliggande 

sanningar egentligen hänger samman och ser ut, och den fundamentala grunden vi behöver 

utgå ifrån är Bibeln och traditionen. Jag uppfattar att Moreland därmed har ett fundamentistiskt 

synsätt, grundat i antagandet att det finns en kategori av första sanningar varpå annan 

vetenskap kan byggas. Moreland motsäger inte evolutionen eller neurovetenskapen, men menar 

att den på inget sätt motbevisar eller är oförenlig med tanken på en immateriell själ.  

 

Murphy förespråkar i stället ett koherentistiskt vetenskapligt synsätt, i betydelsen att vi behöver 

utgå ifrån det vi tror oss veta, och att vi är berättigade att hålla kvar vid dessa övertygelser till 

dess de kan motbevisas eller ersättas av bättre förklaringar. Ett paradigm eller synsätt som inte 

genererar tillväxt eller som inte stämmer överens med nya rön måste alltså omvärderas. 

Murphy menar att själen är ett arv från en medeltida världsuppfattning – den fungerade som 

förklaringsmodell utifrån en hylomorfisk metafysik världsbild - som vi idag har motbevisat, på 

alla vetenskapliga fronter. Själen behövs därför inte länge för att förklara hur människan 

relaterar till Gud; det är hennes komplexa neurologiska förmågor som möjliggör hennes 

särställning, och gamla förklaringsmodeller som inte kan bevisas och som inte genererar någon 

tillväxt har förlorat sitt vetenskapliga existensberättigande.  
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Jag konstaterar att Moreland och Murphy trots att de båda är teologer/kristna filosofer har 

grundläggande skillnader i sin vetenskapssyn, och att de därför också formulerar sina argument 

på olika sätt.  

 

Jag tänker dock att Murphys koherentistiska vetenskapliga synsätt (att det som inte passar in 

eller stämmer överens behöver omprövas) möjligen också innebär att kristen tro och teologi 

riskerar sitt existensberättigande, om de inte passar in i ett livskraftigt vetenskapsparadigm.  

När Murphy alltså argumenterar för att ett fysikalistiskt paradigm är vetenskapligt överlägset, 

så behöver hon som teolog/kristen filosof samtidigt kunna visa att kristen tro kan passa in i det 

paradigmet.  

 

5.1.2 Bibeln och traditionen 

Medan Moreland vill grunda sin syn på själen både i Bibeln men också i den kristna 

traditionen, utgår Murphy endast från Bibeln. Moreland pekar på ett antal exempel i Bibeln där 

någon form av själ eller själsligt efterliv porträtteras, medan Murphy står fast vid att det inte 

finns konkreta bevis för en dualistisk syn i Bibeln; hon menar att de dualistiska skildringar som 

står att finna beror på översättningar från hebreiska till grekiska, eller på tolkningar som färgats 

av kulturell kontext.  

 

Jag noterar liksom Moreland att det finns stöd för själen i Bibeln, men jag avser inte att 

exegetiskt granska bibelöversättningar för att undersöka Murphys påståenden.  

Jag konstaterar dock att Septuaginta tillkom redan 200 år innan de händelser som lade grund 

för Nya testamentet, och att Nya testamentet ursprungligen är nedtecknat på grekiska, varför 

det grekiska synsätt som Murphy hävdar påverkat översättningarna av Gamla testamentet på ett 

icke-neutralt sätt rimligen borde ha genomsyrat hela den nytestamentliga tiden och de 

Jesusskildringar som ligger till grund för Nya testamentet. Jag resonerar att det således är 

mycket svårt att sålla bort hellenistiska influenser ur kristen tro.  

 

Medan Moreland alltså framhåller att kristen tradition är viktig för bibeltolkning, menar 

Murphy att kristen tradition inte är grundad i Bibeln, utan på kulturella strömningar och gamla 

vetenskapsparadigm, och att den därför kan och bör omprövas i de delar som inte har konkret 

stöd i Bibeln. Murphy föreslår att kristen tradition ska ge upp framförallt föreställningarna om 

ett mellanliggande tillstånd efter döden och hur själva uppståndelsen ska se ut, men fortsätter i 

sitt resonemang också att föreslå andra förändringar, som till exempel synen på treenigheten 
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och inkarnationen och synen på frälsningen, för att anpassa traditionen till en fysikalistisk 

antropologisk teologi. Hon föreslår till exempel en övergång till en andlig kristologi, där Gud 

verkade i Jesus genom Helig Ande, i stället för genom inkarnation.  

 

Jag upplever att Murphys ifrågasättande av tradition och av traditionella kristna bibeltolkningar 

gör det svårt att jämföra Morelands och Murphys argumentation. Medan Moreland menar att 

Bibeln behöver tolkas utifrån hur de ursprungliga mottagarna skulle ha förstått den (jag har 

ovan resonerat att nytestamentlig tid rimligen borde varit influerad av en grekisk världsbild), 

resonerar Murphy att den kristne är fri att formulera egna antaganden, så länge de är grundade i 

Bibeln.  

 

Själv uppfattar jag att det är svårt att skilja kristen tro, dels från hellenistiska influenser, men 

särskilt också från kristen tradition. Om man behöver göra ändringar i den traditionella kristna 

synen på döden, uppståndelsen, treenigheten, inkarnationen och frälsningen, så är jag tveksam 

till att det som återstår fortfarande kan definieras som just kristen tro.  

Jag tycker därför inte att Murphy lyckas med att visa att kristen tro är helt förenlig med ett 

fysikalistiskt vetenskapsparadigm.  

 

5.1.3 Filosofiska kontra fysikalistiska argument 

Medan Murphys huvudsakliga argument mot idén om själen är att den är förlegad och 

motbevisad, så är Morelands argument för dualism istället i grunden filosofiska; Moreland 

anger ett antal filosofiska resonemang som stöd för påståendet att fysikalismen inte kan vara 

sann.  

 

Det första argumentet är att hjärnans aktivitet inte kan vara identisk med eller samma sak som 

individens subjektiva upplevelse, eftersom de har olika egenskaper. Till exempel så är hjärnans 

aktivitet fysisk och kan observeras, medan individens känslor inte upptar någon fysisk plats i 

tid och rum och bara kan studeras av individen själv. Filosofiskt sett så kan två företeelser som 

är identiska inte ha olika egenskaper, och mitt medvetande måste därför existera som något 

annat än min hjärna.  

 

Murphy argumenterar i stället för att vissa typer av aktiviteter i hjärnan är identiska med vissa 

typer av upplevelser, eftersom de består av samma fysiska händelser. Medvetandet produceras 
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av hjärnan, och är helt och hållet bestående av och beroende av hjärnan (det supervenierar på 

hjärnan), och därför kan medvetandet enligt Murphy sägas vara detsamma som hjärnan.    

 

Jag noterar att den filosofiska debatten om vad som kan anses vara identiskt har pågått 

åtminstone sedan Descartes (1600-talet) och att den fortfarande är livlig. Filosofiskt diskuteras 

vad som kan sägas vara identiskt i termer av egenskaps- och numerisk identitet; till exempel så 

skulle en exakt kopia av mig ha mina egenskaper (egenskapsidentitet), men den skulle ändå 

inte vara identisk med mig, eftersom den inte är samma fysiska person på exakt samma plats 

som jag (inte är numeriskt identisk). Teologiskt skulle man dock kunna föreställa sig att en 

frälst människa faktiskt kan ha samma fysiska egenskaper och vara numeriskt identisk med sig 

själv innan hon blev frälst, men ändå anses vara helt annorlunda eller transformerad (som till 

exempel Saul som efter mötet med Jesus Kristus blir Paul).62  

 

Utifrån ovanstående konstaterar jag, att Moreland utifrån en strikt filosofisk syn drar slutsatsen 

att hjärna och medvetande/själ inte kan vara identiska, medan Murphy utifrån fysikalistiska och 

empiriska argument hävdar att vårt ”jag” finns i vår hjärnstruktur. Murphy berör också 

teologiska infallsvinklar, så som att syndarens transformering vid frälsningen kan vara 

jämförbar med transformeringen genom uppståndelsen.  

 

Moreland framför åtminstone ytterligare fem filosofiska argument för dualism, varav det första 

argumentet är den fundamentala medvetenheten om självet, eller det bestående ”jaget”. Även 

om individens kropp blir procentuellt mindre (individen kanske förlorar en arm), så är 

individens ”jag” inte mindre, eftersom ”jag” alltid är ”jag”, och ”jag” är odelbart.  

”Jag” är därför inte fysiskt.  

 

Murphy menar i stället att upplevelsen av ”jag” faktiskt sitter i hjärnan och är ett koncept som 

vi utvecklar under livet. Som bevis för detta framför hon bland annat hur en människa som 

skadat eller förlorat delar av hjärnan också förlorar mentala förmågor, som kan vara viktiga för 

eller till och med nödvändiga för uppfattningen av ”jag”. Hon hänvisar också till forskning som 

                                                      
62Kevin Corcoran, “The constitution view of persons”. I In search of the soul: perspectives on the mind-body 

problem. Second edition. Red. Joel B. Green, 153-188 (Eugene; Wipf & Stock, 2005), 157ff; Mark Sluys. 
“Personal identity and a future without souls?” Theofilos no. 1 (2012), 29ff; Van Gulick, "Consciousness: 
8. Metaphysical theories of consciousness "; Visala (part II), 727 ff. 
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visar att vår utveckling av ett ”jag”-koncept hänger samman med neurala och kognitiva 

förmågor och tillgången till ett abstrakt symbolspråk.  

 

Jag konstaterar att det finns flera filosofiska invändningar mot att ”jag” skulle kunna sitta i 

människans fysiska hjärna. Till exempel kan man resonera att ingenting fysiskt kan vara 

beständigt på samma sätt som ”jag”, eftersom celler dör och byts ut hela tiden och en människa 

därför inte är samma fysiska människa vid olika tidpunkter i sitt liv. Ett annat argument är att 

om människan bara vore gjord av fysiska delar, så skulle hon teoretiskt/filosofiskt sett kunna 

klonas så att ”jag” inte alls blir det unika ”jag”, utan i princip hur många som helst. Murphy 

har också kritiserats för att hon å ena sidan säger att vi är våra kroppar, och å andra sidan säger 

att våra kroppar kan bytas ut mot nya, uppståndna kroppar.63 

 

Jag uppfattar dock inte att Murphy säger att ”jag” sitter i hjärnans materia, utan att hon säger 

att ”jag” finns i den individuella, unika, komplexa organisationen av materia, som är ett 

resultat av hur individen levt sitt liv. Om Gud alltså minns hur vi är beskaffade och efter 

uppståndelsen kombinerar materia (troligen uppståndelsemateria, som alltså inte kommer att 

vara densamma som den här materien) enligt exakt samma organisation eller form som ”jag” är 

kombinerad nu, med de neuronvägar som jag genom min erfarenhet och mina handlingar och 

minnen har arbetat upp, så kommer ”jag”, enligt Murphy, att bli (en bättre version av) ”jag”.  

 

Det går alltså att filosofiskt invända att en kopia av ”jag” inte kan vara ”jag” eftersom kopian 

inte kan bli numeriskt identisk (samma fysiska person, på exakt samma fysiska plats) som 

”jag”.  Jag tänker dock att bedömningen av Morelands respektive Murphys argumentation 

beror dels på hur man definierar vad som kan anses identiskt (jag har ovan konstaterat att 

Moreland tillämpar en strikt filosofisk syn, medan Murphy resonerar i termer av det som 

fysiskt och empiriskt kan studeras och också hänvisar till teologiska argument), och dels på hur 

man tänker sig livet efter döden. Murphy menar att när människan är fysiskt död så upphör hon 

att existera, men att hon ersätts vid uppståndelsen av Gud. Murphy resonerar att mitt 

återskapade, uppståndna ”jag” då kommer att uppleva mig som ”jag”, eftersom ”jag”-

uppfattningen är en egenskap hos hjärnan. Murphys uppståndna ”jag” behöver alltså inte vara 

absolut filosofiskt identiskt med (och kommer inte att vara absolut filosofiskt identiskt med) 

mitt nuvarande ”jag”; huvudsaken är att mitt uppståndna ”jag” uppfattar mig/sig som ”jag”, 

                                                      
63 Hershenov, 239; Peter van Inwagen. “I look for the resurrection of the dead and the Life of the world 
to come”. http://andrewmbailey.com/pvi/Resurrection.doc (Hämtad 2018-12-18), 6-7; Sluys, 28ff; 
Visala (part II), 724ff 

http://andrewmbailey.com/pvi/Resurrection.doc
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vilket det alltså kommer att göra. Jag kan därför se fram emot en uppståndelse som (i princip) 

mig själv, och jag kommer att vara mitt enda och unika jag, eftersom bara Gud själv kan 

återskapa mig i uppstånden materia men med exakt den neurala konstruktion jag en gång hade.  

 

Jag uppfattar därmed att Murphys premisser för själva uppståndelsen – återskapandet - 

nödvändigtvis måste innebära att Gud minns min speciella organisation eller form.  

Med andra ord skulle man kanske därmed kunna säga att min organisations-form på något sätt 

finns hos eller är ihågkommen av Gud mellan den tid då jag är död och den tid då jag 

återuppstår. Om så är fallet, så tänker sig både Moreland och Murphy att min organisations-

form kan existera hos Gud efter döden, men på olika sätt; medan Morelands form i princip är 

mitt ”jag” - en själ som existerar och har det bra hos Gud – så är Murphys organisations-form 

ett slags ritning över ”jag”, men inte ett ”jag” som existerar i ontologisk mening, förrän det 

alltså återrealiseras i materia. 

 

Sammanfattningsvis tycker jag att både Moreland och Murphy framför någorlunda 

konsekventa resonemang om vad som utgör ”jag”, och hur ”jag” därför kan bestå, även om de 

har diametralt olika uppfattningar i frågan. 

 

Moreland argumenterar vidare för dualism med det så kallade förstapersons-perspektivet; att vi 

har en omedelbar kännedom om oss själva och våra känslor, utan omskrivning eller 

omtolkning, och att detta är ett bevis för att vi inte är våra hjärnprocesser.  

Murphy resonerar att hjärnan ofta uppfattar, analyserar och processar sådant som vi inte 

medvetet lägger märke till; hjärnan hjälper oss alltså att filtrera och sätta samman ett myller av 

komplex information till sammanhang som vi uppfattar som enhetliga (som till exempel ett 

”jag”-koncept). Hon påtalar också att vår förmåga att tolka och uppleva oss själva är helt 

beroende av att vår hjärna är frisk och oskadad. Jag uppfattar att hon därmed anger ganska väl 

förankrade argument för att vårt förstapersons-perspektiv faktiskt skulle kunna bestå av - eller 

åtminstone bero på - egenskaper hos vår hjärna.  

 

Moreland påtalar även det så kallade modala argumentet, vilket han framför genom att 

resonera dels att våra hjärnprocesser och våra upplevelser inte är identiska, och dels resonera 

att det faktum att vi kan föreställa oss en tillvaro utan kropp men inte en tillvaro utan 

medvetande gör det mer rimligt att ”jag” är en själ som kan överleva kroppen.  
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Det finns en del filosofisk kritik mot styrkan i det modala argumentet, till exempel att fantasi 

inte är ett rimligt bevis för möjlighet, eller att antagandet att ”jag” kan vara en själ utan kropp 

är ett cirkelresonemang eftersom det drar slutsatsen att ”jag” är en själ utifrån förförståelsen att 

”jag” är en själ.64 Dessutom uppfattar jag att Murphy ger tämligen pålästa förklaringar till hur 

upplevelsen av ”jag” – genom utvecklingen av ett ”jag”-koncept – kan vara en produkt av 

komplex neurologi.    

 

Moreland framför också argumentet att människans fria vilja och förmåga till moral och 

ansvar är ett bevis för dualism; inga fysiska objekt har en fri vilja, och därför måste jaget som 

agent vara ett immateriellt objekt. Om det var kroppen som orsakade medvetandet, så vore 

medvetandet en biprodukt utan egen kraft.  

 

Murphy förklarar fri vilja och förmåga till moral och ansvar genom icke-reduktiv materialism; 

högre nivåers komplexitet kan ha nya egenskaper och påverka lägre nivåer kausalt, varför 

medvetandet inte är någon biprodukt som saknar egen kraft. Förmågan till fri vilja och 

moraliska val uppstår med komplexa neurologiska system, och ger förmåga till att sätta upp, nå 

och utvärdera abstrakta mål. Tack vare detta är människan inte styrd av kausal determinism i 

form av enkel, stimulusbetingad respons, utan har förmåga att förstå och efterleva till exempel 

moraliska principer. Jag uppfattar att Murphys icke-reduktiva förklaringsmodell, som gör att 

medvetandet inte är en biprodukt och att det faktiskt kan påverka kroppen, därmed undergräver 

Morelands argument, som jag uppfattar som en mer relevant invändning mot reduktiv än mot 

icke-reduktiv fysikalism.  

 

Moreland framhåller slutligen argumentet om självets beständighet över tid – att om ”jag” vore 

enbart fysiskt så kan ”jag” inte förbli ”jag” över tid, eftersom all materia är förgänglig och byts 

ut. ”Jag” måste därför vara ickemateriellt.  

 

Jag noterar att Murphy när hon diskuterar livet efter uppståndelsen argumenterar precis tvärt 

om; hon menar att ett objekt kan behålla sin identitet som samma objekt över tid, även om 

delarna (till exempel cellerna) byts ut. Jag har berört den filosofiska debatten om vad som kan 

anses vara identiskt ovan, och argumentet att allt som består av materia är obeständigt, på så 

vis att de celler som utgör vår kropp just nu inte är desamma som utgjorde vår kropp för några 

år sedan. Ett känt filosofiskt tankeexperiment lyder; om ett skepp under en längre tid 

                                                      
64Goetz, 44-46; Visala (Part I), 718.  
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underhålls så att plankorna och delarna succesivt byts ut, men skeppet fortsätter att segla; kan 

man då verkligen säga att det är samma skepp?65  

 

Jag uppfattar att svaret på den frågan kan vara både ja och nej, beroende på hur man ser på vad 

som kan anses identiskt och hur man förklarar medvetandet. Jag tolkar alltså inte att Murphy 

säger att ”jag” finns i själva materien, utan i den komplexa organisationen av materia. Murphy 

ser således med empiriska glasögon att skeppet finns kvar med samma funktion eller 

egenskaper, även om delarna bytts ut, medan Moreland med ett filosofiskt perspektiv hävdar 

motsatsen; om delarna byts ut kan skeppet omöjligt vara detsamma, eftersom dess fysiska 

beståndsdelar är förändrade. (Jag noterar att även Descartes, som tillskrivits uppkomsten av 

många av de filosofiska argumenten för en mänsklig immateriell själ, faktiskt tillskrev kroppen 

en enkel och numerisk identitet genom livet, se 2.3.)  

 

Synen på kropp och själ/medvetande beror till stor del beror på vilka grundläggande 

metafysiska antaganden man utgår ifrån, och de kan därför vara svåra att på ett rättvisande sätt 

ställa emot varandra,66 men jag uppfattar att både Moreland och Murphy i sina filosofiska 

respektive fysikalistiska argumentationer är konsekventa, även om de kommer fram till helt 

olika slutsatser. Jag uppfattar avslutningsvis att Murphy lyckas med att påvisa att det faktiskt 

finns starka samband mellan våra ”jag” och våra hjärnor.  

 

5.1.4 Övriga problem och utmaningar  

Jag noterar att Murphy drar slutsatsen att dualismen inte kan vara sann, bland annat utifrån 

argumentet att en icke-fysisk själ enligt vetenskapliga och energiprincipiella naturlagar inte kan 

påverka en fysisk kropp. Samtidigt argumenterar Murphy för en immateriell Gud, som kan 

kommunicera med oss och påverka skapelsen, främst genom pågående naturliga processer 

uppifrån och ned och nedifrån och upp, men också genom mirakel så som att fylla människan 

Jesus med Helig Ande (andlig kristologi).  

 

Jag tolkar att det finns en grundläggande filosofisk motsättning mellan föreställningen om en 

immateriell Gud som kan handla i världen och en strikt fysikalistisk världsuppfattning där 

materia bara kan påverkas av materia,67 och jag anser inte att Murphys neurovetenskapliga och 

                                                      
65 Inwagen, 6-7; Sluys, 34.  
66 Visala (part II), 729.  
67 Aku Visala, “Persons, minds and bodies: Christian philosophy on the relationship of persons and 
their bodies, part I”. Philosophy Compass no. 9/10 (2014): 719; Stewart Goetz. “Substance dualism” I In 
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icke-reduktiva förklaringsmodell löser den motsättningen. Hon ger visserligen exempel på hur 

Gud kan verka i enighet med naturlagarna genom till exempel icke-reduktiv fysikalism och 

kvantfysik, men hon bygger samtidigt sitt förslag till kristologi på att Gud ingriper genom 

Helig Ande. Murphy håller sig således inte inom ramen för de fysikalistiska grundantaganden 

hon förespråkar (att något icke-fysiskt inte kan påverka det som är fysiskt); hon skjuter bara ut 

det icke-fysiska problemet ett steg, från själen till Gud. Jag ser därför inte att Murphy lyckas 

helt med att argumentera för både en kristen tro och ett fysikalistiskt vetenskapsparadigm.   

 

Jag skulle också vilja kommentera att Moreland klassificerar thomistisk dualism som en form 

av substansdualism, och att han vidare definierar substansdualism som en föreställning om att 

hjärnan är fysisk medan själen är en mental substans med en icke-fysisk existens.  

Descartes ansåg att själen var en egen substans (inte kroppens form), medan Thomas av 

Aquino utgick ifrån en holomorfisk metafysisk världsbild där människan var en substans 

bestående av materia och form, med själen som människans (immateriella) form (se 2.3 och 

2.4). Själen inom klassisk thomism är således inte någon egen substans; det är den dock utifrån 

cartesiansk substansdualism.  

 

Samtidigt konstaterar jag att Thomas av Aquino tillskrev själen egna och särskilda förmågor, 

och att han ansåg att den rationella själen kunde överleva efter den fysiska döden (med Guds 

hjälp). Jag uppfattar således att den thomistiska begreppsapparaten är svårklassificerad,68 

särskilt i en samtid som övergått från en hylomorfisk metafysisk världsbild till en atomistisk. 

Jag upplever sammanfattningsvis att Morelands begreppsapparat (med thomismen som 

substansdualism och själen som substans) svänger mellan cartesiansk substansdualism och 

thomistisk dualism, men också att hans resonemang gör det; han beskriver själen som kroppens 

form, men argumenterar samtidigt för att vårt ”jag” med nödvändighet måste finnas i den 

immateriella själen men inte i den föränderliga fysiska kroppen. I praktiken tycker jag därför 

att Moreland framstår som en blandning av thomistisk dualist och cartesiansk substansdualist.  

                                                      
search of the soul: perspectives on the mind-body problem. Second edition. Red. Joel B. Green, 33-60. (Eugene; 
Wipf & Stock, 2005), 52 ff; David B. Hershenov, “Book reviews, Nancy Murphy Bodies and souls, or 
spirited bodies?” Religious Studies, no 43 (2007), 238.   
68Corcoran, 155-156; William Hasker. “On behalf on emergent dualism”. I In search of the soul: 
perspectives on the mind-body problem. Second edition. Red. Joel B. Green, 75-100. (Eugene: Wipf & Stock, 
2005), 94-95.  
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5.2 Synen på medvetandet och dess förhållande till kroppen 

Moreland menar att det mänskliga medvetandet, de kvalitativa egenskaper som är vårt ”jag”, är 

ett mysterium som inte kan förklaras av neurovetenskapen. De fysiska mekanismerna bakom 

medvetandet kan förklaras, men aldrig känslan, upplevelserna och tankarna.  

 

Murphy menar tvärtom att medvetandet är en egenskap hos komplexa organismer och har gott 

hopp om att vi kommer att vetenskapligt kunna förklara hur det uppstår. Det finns således 

ingen mystik i medvetandet, och det är inte omöjligt för människan att utforska och förstå det.  

 

Murphy ser medvetandet som något som uppstår i och med den komplexa organisationen i den 

mänskliga hjärnan – medvetandet är en ny komplexitetsnivå som både påverkas av och kan 

påverka hjärnan, och som har egenskaper som hjärnans delar var för sig inte kan ha. Jag 

uppfattar alltså att Murphy argumenterar för att medvetandet är detsamma som hjärnan (det 

består av vår fysiska hjärnstruktur, se 5.1.3) men att hon samtidigt tillstår att medvetandet kan 

ha nya/andra egenskaper, så som självtranscendens och fri vilja. Om medvetandet är detsamma 

som vår hjärna men samtidigt kan ha nya, emergenta egenskaper, så tänker jag mig att det 

förhållandet vid första anblicken kan vara svårt att skilja från monistisk emergentistisk 

egenskapsdualism (att den fysiska hjärnan kan ha både fysiska och mentala egenskaper). 

Murphy är dock noga med att betona medvetandets superveniens/totala beroende av hjärnan, 

och att det är den komplexa organisationen som gör att materien kan få nya egenskaper. Jag 

uppfattar därmed att Murphy med sin icke-reduktiva modell förklarar att alla egenskaper – 

även självtranscendens och fri vilja – är fysiska, och att hon därför inte bejakar någon 

egenskapsdualism. Jag tänker att detta förhållande gör att hennes icke-reduktiva fysikalism 

möjligen går att särskilja från ett monistiskt emergentistiskt synsätt (som vanligen förespråkar 

egenskapsdualism, se 1.2), men att jag i övrigt har svårt att se några skillnader mellan Murphys 

synsätt och ett monistiskt emergentistiskt perspektiv.  

 

Murphy har också fått kritik för att hon kritiserar reduktionism, men samtidigt bekänner sig till 

ett kausalt-reduktionistiskt paradigm; filosofiskt sett kan det ses som ett problem att förespråka 

en förklaringsmodell där komplex organisation kan påverka materia, om allt som ontologiskt 

kan finnas är materia i form av fysiska partiklar som styrs av fundamentala naturlagar.69   

                                                      
69 Hasker, 86-89.  
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Jag är dock inte säker på att Murphy skulle hålla med om detta, eftersom jag uppfattar att hon 

menar att organisation inte kan finnas utan materia; organisations-formen i sig har alltså ingen 

egen ontologisk existens (utom möjligen i Guds minne, se 5.1.3).  

5.3 Synen på livet efter döden  

Moreland och Murphy är överens om att det skulle krävas någon form av själ (eller 

medvetande med en egen existens) för att människan skulle kunna existera i ett mellanliggande 

tillstånd mellan fysisk död och kristen fysisk uppståndelse – alltså för att kunna vara en själ hos 

Gud efter döden.  

 

De är däremot inte överens om det mellanliggande tillståndet som sådant. Moreland menar att 

ett mellanliggande tillstånd mellan det fysiska livet och uppståndelsen är belagt i Bibeln (och i 

traditionen), medan Murphy hävdar att den dualism som står att finna i Bibeln består av icke-

objektiva översättningar och övertolkningar, och att det mellanliggande tillståndet varken är 

bibliskt, nödvändigt eller troligt. Vi kommer inte att finnas hos Gud i väntan på uppståndelsen, 

utan vi kommer att upphöra att existera när vår fysiska kropp gör det. Vi kommer sedan att 

återskapas, i liknande kroppar men av uppstånden materia, vid den bibliskt utlovade (fysiska) 

uppståndelsen.  

 

Jag har kommenterat att Morelands och Murphys bibeltolkningar skiljer sig åt och att jag inte 

avser att göra någon exegetisk granskning (se 5.1.2). Dock konstaterar jag att det 

mellanliggande tillståndet, och den själ som är teoretiskt nödvändig för ett sådant tillstånd, är 

en grundmurad del av kristen tro och tradition. Jag anser således att det inte går att ta bort 

själen ur ekvationen utan att göra omfattande förändringar i innehållet i kristen tro (se 5.1.2).  

 

Jag tänker att Murphys resonemang också innebär att himmel och helvete blir överflödiga; jag 

uppfattar att Murphy tänker sig att efterlivet kommer att levas på en återuppstånden jord, där 

Gud ersatt de fallna naturlagarna med nya, återuppståndna naturlagar. Moreland har däremot 

tydliga föreställningar om att människan, både i det mellanliggande tillståndet och efter en 

kristen (fysisk) uppståndelse, kommer att befinna sig antingen i himlen eller helvetet (han 

resonerar till exempel att människor som hamnat i helvetet måste bli kvar där i evig tid, både 

som själar men också efter uppståndelsen som fysiska varelser). Morelands föreställningsvärld 

verkar således inte omfatta någon återuppstånden tillvaro på jorden. Jag noterar därmed att 
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deras resonemang avslöjar ganska vitt skilda synsätt på hur den kristna människan ska 

tillbringa evigheten.  

 

Det får mig också att fundera över varför vi med Morelands synsätt egentligen skulle behöva 

någon fysisk uppståndelse efter döden – om själen till skillnad från kroppen är vårt ”jag”, och 

själen kan ha det bra hos Gud i himlen även före uppståndelsen, vad har då kroppen för 

betydelse? Jag har noterat att Morelands resonemang stundom är mer likt cartesiansk 

substansdualism än klassisk thomistisk dualism (se 5.1.4).  

 

Jag noterar också att Moreland och Murphy ser olika på huruvida föreställningen om en 

mellanliggande tillvaro hos Gud är något bra för människan i jordelivet eller inte; medan 

Moreland anser att tron på själens tillvaro hos Gud är en förutsättning för människans andliga 

utveckling och hopp i jordelivet, menar Murphy att fokus på den egna själens frälsning är 

missriktat och gör att vi glömmer att ta hand om varandra och skapelsen och att arbeta för ett 

Gudsrike på jorden. Hon argumenterar att föreställningar om en mellanliggande tillvaro i 

himlen (eller helvetet) genererar ett annat (som jag förstår sämre) beteende än vad 

föreställningar om en återuppstånden tillvaro på en återuppstånden jord skulle göra.  

Det senare skulle i stället bidra till att vi tog bättre hand om oss själva, varandra och skapelsen i 

jordelivet.  

 

Jag tänker att det är både möjligt och troligt att en mer omvårdande teologi vore av godo för 

människorna och jorden, men är tveksam till argumentationen att föreställningar om en 

återuppstånden jord per automatik skulle generera ett annat (bättre) beteende (även om vi 

ställer våra förhoppningar till att Gud ska hela världen med nya naturlagar vid 

återuppståndelsen, skulle vi teoretiskt sett fortfarande kunna strunta i att försöka göra något åt 

den fallna värld vi lever i nu). 

 

Det förekommer en del invändningar mot Murphys typ av resonemang när det gäller etiska 

frågor om vem som egentligen kan räknas som en person eller ett ”jag”. Om en människa inte 

har utvecklat ett ”jag” (till exempel ett spädbarn) eller om en människa har förlorat sitt ”jag” 

(till exempel på grund av hjärnskada eller demens); på vilket sätt skulle hon då återuppstå?70 

Murphy besvarar inte bokstavligen de här frågorna i ”Bodies and Souls, or spirited bodies”, 

                                                      
70 Hershenow, 239.  
Conoran, 156.  
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men hon beskriver en eskatologisk vision där vi uppstår i uppstånden materia och i evighet 

fortsätter att utveckla våra mentala och moraliska karaktärer.  

 

Jag tänker mig således att ett spädbarn möjligen skulle kunna uppstå som spädbarn, men att det 

genom den uppståndna kroppen skulle kunna fortsätta att utvecklas. På samma sätt kunde 

kanske den som dött med en sjuk hjärna i och med uppståndelsen i ny materia kunna vara frisk 

från den sjukdom som kan drabba oss under de nuvarande naturlagarna.  

Ett nytt problem skulle då bli då hur alla dessa människor skulle få plats på en återuppstånden 

jord, som redan i den här tiden är ganska tätt befolkad - möjligen måste det till en ganska tuff 

urvalsprocess inför uppståndelsen? Mina funderingar förblir dock spekulationer, eftersom 

Murphy inte preciserar sig i frågorna.  

 

Avslutningsvis; trots att både Moreland och Murphy är tämligen konsekventa i sina 

resonemang för eller emot dualism/fysikalism, så tillåter de sig att utveckla fria föreställningar 

när det gäller livet efter detta. Moreland gör en längre utläggning om hur helvetet kommer att 

vara beskaffat och varför Gud med nödvändighet måste döma människor till en evig karantän 

där, medan Murphy resonerar runt vad vi möjligen kan veta om mänskliga kroppars 

matsmältning efter uppståndelsen med anledning av att vi antagligen måste kunna äta, eftersom 

bordsgemenskapen är en så central del av kristen tro att den troligen måste bevaras.  

 

Jag upplever att de fria avsluten visserligen är intressanta och underhållande att läsa, men att de 

bryter mot den akademiska formen och därmed tyvärr också mot seriositeten i den pågående 

diskussionen om dualism kontra fysikalism. Jag tänker att personliga bilder och drömmar om 

det uppståndna livet nog ändå skulle ha passat bättre i en predikan än i akademiska teologiska 

avhandlingar.  

5.4 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis finns det olika syn på själen/medvetandet och dess möjlighet till en egen 

existens, vilket med nödvändighet inverkar på föreställningarna om vad som händer med 

själen/medvetandet vid fysisk död och förväntad kristen uppståndelse. Jag drar slutsatsen att 

synen på kropp och själ/medvetande till stor del beror på vilka grundläggande metafysiska 

antaganden man utgår ifrån, och att de därför kan svåra att ställa emot varandra.  
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Varken Moreland eller Murphy har getts chansen att själva ge replik på min tolkning eller mina 

utvalda arbetsfrågor, varför jag menar att det finns en inbyggd risk för felaktiga slutsatser i 

arbetssättet. Jag uppfattar dock att de båda har valt att på djupet beröra och utveckla de 

frågeställningar jag självt haft, varför jag sammanfattningsvis tycker att urvalet varit passande 

för min problemformulering.  

 

Jag uppfattar också av de övriga källor jag använt att de två perspektiv jag valt (thomistisk 

dualism respektive icke-reduktiv fysikalism) är aktuella i den pågående teologiska debatten, 

och att de därför har relevans för det område jag velat studera.   

 

Jag har under arbetets gång lärt mig mycket om hur kristna på tvåtusentalet kan förstå och 

förhålla sig till begreppet själ, även om jag alltså bara kunnat inkludera två perspektiv inom 

ramen för uppsatsen. Om jag någon gång fick tillfälle till fortsatta studier, skulle jag tycka att 

det vore mycket intressant att genomföra en empirisk studie baserad på intervjuer av kristna i 

Sverige, med frågor om hur de tänker och tror om själen och livet efter döden. Jag tror 

nämligen att det kan finnas en mycket stor individuell variation av kristna föreställningar om 

själen och döden, beaktat att människor gör sina egna tolkningar av Bibelns texter, visserligen i 

ljuset av kristen tradition men också influerade av en samtida kulturell mångfald samt en 

postmodernt präglad vetenskapssyn.  
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6. Slutsatser  

I min uppsats har jag undersökt hur man utifrån perspektiven thomistisk dualism respektive 

icke-reduktiv fysikalism kan se på själen. För att besvara mina frågeställningar har jag valt att 

jämföra litteratur av två olika men samtida teologer/kristna filosofer; Moreland, som säger sig 

argumentera för thomistisk dualism, och Murphy, som säger sig förespråka icke-reduktiv 

fysikalism. Syftet med min uppsats är att belysa hur kristna på tvåtusentalet kan förstå och 

förhålla sig till begreppet själ.  

6.1 Vilka är de huvudsakliga argumenten för respektive perspektiv?  

Moreland grundar sina antaganden i Bibeln och i kristen tradition, och menar att dualism är 

naturligt för människan och självklar i kristen tro. Han argumenterar för själen, framförallt 

utifrån filosofiska argument; våra upplevelser och vår bestående och unika uppfattning av ”jag” 

har andra egenskaper än den fysiska hjärnans, och måste därför vara något annat än hjärnan, 

med en egen existens (dualism). Det mänskliga medvetandet (vårt ”jag”) är en egenskap 

hos/del av själen. Neurovetenskapen säger egentligen ingenting om själens vara eller inte vara 

– det finns ett samband mellan kropp och medvetande, men det är inte logiskt eller filosofisk 

försvarbart att därmed dra slutsatsen att medvetandet är detsamma som - identiskt med - 

kroppen.  

 

Även Murphy menar att våra antaganden visserligen ska grundas i Bibeln, men att Bibeln är 

mångtydig och svårtolkad, och att kristen tradition bygger på antika och medeltida 

föreställningar om världen. Kristna kan och bör därför ompröva synen på människan utifrån det 

vi vet idag, och inte utifrån kristen tradition. Hylomorfisk metafysik är inte förenlig med en 

modern vetenskapssyn, och ett dualistiskt synsätt är därför inte längre försvarbart.  

Det producerar heller ingen ny forskning, medan ett fysikalistiskt vetenskapsparadigm 

genererar nya rön och nya fysiska förklaringar till mänskliga egenskaper.  

Alla egenskaper som tidigare tillskrevs själen kan idag förklaras med neurovetenskap.  

6.2 Hur ser respektive perspektiv på medvetandet och dess förhållande 

till kroppen?  

Medan Moreland menar att medvetandet och kroppen har ett nära samband men att 

själen/medvetandet har en egen existens, menar Murphy att medvetandet består av och är direkt 
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beroende av vår komplexa hjärna. Medvetandet kan därför omöjligt existera utan kropp. Detta 

bevisas bland annat av att människor då de får skador på eller sjukdomar i hjärnan också 

förlorar korrelerande förmågor. Medvetandet kan dock ses som en högre nivå av komplexitet, 

och det har egenskaper som är mer än summan av delarna. Medvetandet kan därför påverka 

hjärnan (kausalitet uppifrån och ned).  

6.3 Hur ser respektive perspektiv på livet efter döden?  

Eftersom Morelands själ har en egen existens så kan den med Guds hjälp överleva människans 

fysiska död, så att vårt ”jag” kan finnas hos Gud i himlen (eller i helvetet). ”Jag” förblir där, 

också efter det att den förväntande kristna (fysiska) uppståndelsen inträffar; ”jag” återförenas 

då med en uppstånden kropp.  

 

Murphy menar istället att vårt ”jag” med nödvändighet måste upphöra att existera när vår 

hjärna gör det, och att vi därför upphör att existera vid den fysiska döden. Den förväntade 

kristna uppståndelsen består i att Gud, när tiden för uppståndelsen kommer, ger oss nya 

kroppar i uppstånden materia, för ett nytt liv – och som jag tolkar det, på en uppstånden jord. 

Vi kommer att uppfatta oss som ”jag” även i de nya kroppar Gud skapar, därför att vi uppstår 

med samma neurala individuella unika förutsättningar, även om de nya kropparna filosofiskt 

sett inte är identiska med de vi har nu.  

6.4 Vilka problem/utmaningar kan finnas med respektive perspektiv?  

Jag uppfattar att både Moreland och Murphy till stor del är konsekventa i sin respektive 

argumentation; sammanfattningsvis så tycks synen på kropp och medvetande/själ och synen på 

vad som händer med människan när hon dör bero på vilka grundläggande metafysiska 

antaganden man utgår ifrån. Föreställningarna om det kristna uppståndna livet dock tycks i hög 

grad bero på personliga trosföreställningar.  

 

I min jämförelse av respektive perspektiv menar jag att Murphys resonemang påvisar att det 

faktiskt finns ett mycket starkt samband mellan våra ”jag” och våra hjärnor.  

 

Jag påtalar också att Morelands definition av thomistisk dualism som substansdualism skiljer 

sig från klassisk thomistisk dualism, och att hans perspektiv framstår som en blandning av 

thomistisk dualism och cartesisk substansdualism. 
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Jag drar samtidigt slutsatsen att Murphys icke-reduktiva fysikalism är svårare att förena med 

kristen tro och tradition, till exempel vad gäller traditionell kristen syn på döden, 

uppståndelsen, treenigheten, inkarnationen och frälsningen. Jag uppfattar vidare att det är 

motsägelsefullt att avfärda substansdualism utifrån vetenskapliga argument (att det som är 

icke-fysiskt inte kan påverka det som är fysiskt) och att samtidigt argumentera för en 

immateriell, personlig Gud som handlar i världen. Jag ser därför inte att Murphy lyckas helt 

med att argumentera för både en kristen tro och ett fysikalistiskt vetenskapsparadigm.  
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Summary 

In my thesis I have investigated how, from the perspectives of thomistic dualism and non-

reductive physicalism, one can reason about the human soul. I have tried to examine the main 

arguments for each perspective, how each perspective looks at the human mind, and at life 

after death. Finally, I have discussed what challenges I can find associated with each 

perspective. The purpose of my thesis is to illustrate how contemporary Christians can 

understand and relate to the concept of soul. 

 

To pursue my intentions, I have chosen to compare literature by two different but 

contemporary theologians / Christian philosophers; Moreland, who claims to argue for 

thomistical dualism, and Murphy, who claims to advocate a non-reductive physicalism.  

In the first chapter of my thesis, I define different Christian philosophical views on the soul, 

and in the second chapter I give a brief description of the history of the soul concept.  

In the third and fourth chapter, I report Moreland's and Murphy's arguments and views on the 

human mind and life after death, and in the fifth chapter, I discuss their reasoning.  

 

Moreland bases his assumptions on the Bible and on Christian tradition, and believes that 

dualism is natural to man and self-evident in Christian faith. He argues for the soul, above all 

based on philosophical arguments; our experiences and our lasting and unique view of "I" have 

properties other than the physical brain, and must therefore be something other than the brain, 

with its own existence (dualism). There is a connection between body and mind, but it is not 

logically or philosophically justifiable to conclude that the mind is the same as - identical to - 

the body. 

 

Murphy also believes that our assumptions should be based on the Bible, but that the Bible is 

ambiguous and difficult to interpret, and that Christian tradition is based on ancient and 

medieval beliefs about the world. Therefore, Christians can and should reconsider the view of 

man based on what we know today, and not on the basis of Christian tradition. Neuroscience 

gives us physical explanations for the human characteristics that were previously attributed to 

the soul; human mind is a consequence of our complex physical brain, and is therefore nothing 

different from the brain. This is evidenced, among other things, by the fact that people when 

they suffer damage or diseases in the brain also lose correlating abilities. 
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However, the human mind can be seen as a higher level of complexity, and it has properties 

that are more than the sum of the parts. Mind can therefore affect brain and body (causality 

from top to bottom). 

 

While Moreland believes that mind and body have a close relationship but that the soul / mind 

has its own existence, Murphy believes that mind consists of and is directly dependent on the 

brain. Therefore, the human mind cannot possibly exist without the human body. 

 

Since Moreland's soul has its own existence, it can survive human physical death, so that our 

"I" can be with God in heaven (or in hell). The "self" remains there, even after the expectant 

Christian (physical) collective resurrection occurs; the "self" then reunites with a resurrected 

body. 

 

Murphy argues instead that the "I" necessarily must cease to exist when the brain does so, and 

that humans therefore cease to exist at the physical death. The expected Christian resurrection 

consists in that God (when the time of the resurrection comes) gives us new bodies in 

resurrected matter, for a new life on a resurrected earth. We will perceive ourselves as "I" even 

in the new bodies God creates, because we arise with the same neural individual unique 

conditions, even though the new bodies are philosophically not identical to those we have now. 

 

To sum up, the view of body and mind / soul and the view of what happens to humans after 

death depend largely on what basic metaphysical assumptions are made and argued from. 

The notions of the Christian resurrected life include a wide range and seem to be based 

primarily on personal belief. 

 

I conclude that Murphy's reasoning demonstrates that there is a very strong connection between 

our "I" and our brains. At the same time, I perceive Murphy's reasoning to be difficult to 

integrate with a Christian tradition, for example when it comes to the view of death, 

resurrection, trinity, incarnation, atonement and salvation. I also claim that it is contradictory to 

dismiss substance dualism from scientific arguments (that the non-physical cannot affect what 

is physical) while at the same time argue for an intangible, personal God who can act in the 

world. I therefore find it difficult to see that Murphy succeeds in her ambition to defend both a 

Christian faith and a physicalistic view of the world.  
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