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Abstract 

Why is it that we humans have a tendency to construct transcendental entities? That is one of 

the big questions the scientific discipline Cognitive Science of Religion is trying to answer. In 

order to gain validation for the concepts used by this discipline neural correlates are needed. 

The aim of the present work is to investigate the concepts Hypersensitive Agency Detection 

Device ((H)ADD) and Theory of Mind (ToM) both in psychological, cognitive and neural 

aspects to see if those concepts are enough to explain the human tendencies to construct 

transcendental entities. This work is developed as philosophical a literature study and uses 

literature from the scientific disciplines of cognitive neuroscience, cognitive science of 

religion, cognitive science, neurotheology, psychology of religion and philosophy of religion. 

This means that the present work is interdisciplinary and stands on a bridge between the 

theoretical and empirical sciences. A word of caution: Regardless the findings this work 

presents, the explanatory value is limited as it is a theoretical study in an empirical scientific 

field. It is when the findings in this work are tested empirically that the findings sustainability 

are decided.               

What this work shows is that neural correlates for ToM already exist in the form of the 

Mirror Neuron-Theory (MNT), but it is problematic because it can not show how higher 

orders of representations are possible. No scientific data about neural correlates to (H)ADD 

has been found for this study, but here the amygdala may play a prominent role. Furthermore 

this work shows that (H)ADD and ToM is not enough to explain why humans have a 

tendency to construct transcendental entities. We are in need of peripheral cognitive 

mechanisms such as intuitive knowledge modules, ontological categories, teleological 

thinking, our drive to seek causal connections and our ability for pattern recognition. 

Keywords: Theory of Mind, Agency Detection Device, Hypersensitive Agency 

Detection Device, Cognitive science of religion, Religious experience  

http://gratis-ordbok.se/search.php?id=316774&l2=15
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Förkortningar: 

KVR: Kognitionsvetenskaplig religionsforskning 

MKI: Minimalt kontraintuitivt 

ToM: Theory of Mind. Behandlar vår förmåga att tillskriva agenter subjektskap 

TToM: Theory-Theory of Mind. En grupp av teorier om ToM  

MTT: Modularist Theory. En modulbaserad teori av Baron-Cohen om ToM som tillhör 

gruppen av TToM 

ID: Intentionality Detector. En av modulerna inom MTT 

EDD: Eye-Direction Detector. En av modulerna inom MTT 

SAM: Shared-Attention Mechanism. En av modulerna inom MTT 

ToMM: Theory of Mind Mechanism. En av modulerna inom MTT 

ST: Simulation Theory. En Teori om ToM av Goldman 

MNT: Mirror Neuron Theory. En neural teori om ToM 

ADD: Agency Detection Device. Begrepp inom kognitionsvetenskapen som grundas på 

Guthries teori om att människan har en stark tendens till antropomorfiskt tänkande och 

tolkande 

HADD: Hypersensitive Agency Detection Device. Barretts omdefinering av begreppet ADD 

VAA: Visual Association Area 

AAA: Attention Association Area 

OAA: Orientation Association Area 

VCAA: Verbal-Conceptual Association Area 

PFC: prefrontala cortex 

MPFC: medial prefrontal cortex 

STS: superior temporal sulcus 

rTPJ: högra hemisfärs temporoparietal junction  
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1 Inledning 

Är det möjligt för den kognitiv neurovetenskap att tillföra ämnet religionsvetenskap 

någonting? Nästa fråga blir då varför denna vetenskapsdisciplin skulle behandla olika 

aspekter av ämnet religion? Det är bra frågor, speciellt eftersom vi anses leva i vetenskapens 

tidsålder. Trots det så är än idag religionen en starkt drivande kraft för många människor. 

Religionen kan få en människa att viga sitt liv åt att hjälpa andra, som i fallet med Moder 

Teresa av Calcutta eller få en människa att begå terrorbrott likt dem i Paris 13:e november 

2015. Ämnet religion är således fortfarande en brännande fråga och det religionsvetenskapliga 

forskningsfältet är idag brett. De flesta inriktningar tillhör dock humanvetenskaperna även om 

det på senare år genom den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen (eng. Cognitive 

science of religion) och neuroteologin (eng. Neurotheology) har börjat byggas broar till 

naturvetenskapen. Det är på dessa broar föreliggande arbete står. 

En närmast universell gemensam nämnare för världens alla religioner är tron på, samt 

upplevelsen av, någon form av transcendental entitet. Det kan röra sig om allt från gudomar 

till naturväsen och förfädersandar. Men tror människor på vad som helst? Det är en av de 

frågor som den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen (KVR) har tagit till sig och det 

har visat sig att det finns några kognitiva mekanismer som styr vad vi tror på och har en 

tendens att tillskriva transcendentala egenskaper. Den intressanta frågan blir då om dessa 

kognitiva mekanismer kan förklaras utifrån den kognitiva neurovetenskapen. Om så är fallet 

så skulle KVR och den kognitiva neurovetenskapen kunna ha ett utbyte av varandra. Dels 

skulle det ge evidens till den begreppsvärld som används inom KVR och dels skulle den 

kognitiva neurovetenskapen kunna få en bättre förståelse för hur, genom att på detta sätt 

undersöka vad som skulle kunna klassas som extremer i samma anda som när hjärnskador och 

dess effekter undersöks, vårt medvetande och dess neurala mekanismer fungerar. Om så är 
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fallet så finns det en relevans i att den kognitiva neurovetenskapen undersöker olika aspekter 

av fenomenet religion.     

Antalet definitioner av religiösa upplevelser är dock många, kanske med rätta, eftersom 

det är ett svårdefinierat begrepp. Anledningen därav är att närmast oavsett hur en religiös 

upplevelse definieras så finns det risk antingen för att den blir allt för exkluderande eller tvärt 

om, allt för inkluderande. Utöver denna svårighet finns det även en annan distinktion som är 

värd att nämna, nämligen den mellan religiös upplevelse och mystik upplevelse. En mystik 

upplevelse är, enligt Webb (2011), alltid en religiös upplevelse men en religiös upplevelse är 

inte per definition en mystik upplevelse. Det finns dock ett problem med det synsättet 

eftersom det innebär att individen som har en mystik upplevelse i så fall per definition måste 

tolka den i religiösa termer. Geels (2002) ger däremot en definition av den mystika 

upplevelsen som möjliggör för att tolka en mystik upplevelse utanför en religiös kontext och 

utan religiöst präglade termer. Han grundar sin definition av den mystika upplevelsen på en 

definition av Robert S Ellwood Jr och som kommer att vara den vägledande i föreliggande 

arbete (kursiveringen är Geels och står för hans tillägg till den ursprungliga definitionen): 

 

”Mystik erfarenhet är erfarenhet i en religiös eller en profan kontext, som 

omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas som ett möte med 

en högre eller en yttersta verklighet. Detta möte sker på omedelbar, enligt 

subjektet icke rationell väg och medför en djup känsla av enhet och ett intryck av 

att denna erfarenhet ligger på ett annat plan än det vanliga, alldagliga. Denna 

erfarenhet medför vittgående konsekvenser i individens liv.” (Geels, 2002, s.9-10) 
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I föreliggande arbete kommer tonvikten ligga på religiösa upplevelser av trancendentala 

entiteter och Geels (2002) definition av en mystik upplevelse kommer ligga som grund genom 

arbetet. 

Inom KVR används begreppen (Hypersensitive) Agency Detection Device ((H)ADD) 

samt Theory of Mind (ToM) för att förklara hur vi konstruerar transcendentala entiteter. 

Utöver dessa två begrepp så används även begreppet minimalt kontraintuitivt (MKI) för att 

förklara inom vilka ramar dessa entiteter får sin form. Men vad innebär, framförallt, 

begreppen (H)ADD och ToM?  

Guthrie (1980) väckte tanken på att vi har en stark tendens till antropomorfiskt tänkande 

och att detta kan ha en kognitiv grund, senare har kognitionspsykologer benämnt denna 

kognitiva tendens som Agency Detection Device (ADD) (Tremlin, 2006) som är namnet på 

den kognitiva mekanism som definierar vår förmåga att upptäcka agenter. Denna egenskap 

säger oss att självgående och målinriktade objekt är agenter. Barrett (2011) gör även en 

distinktion mellan agent och agens. En agent är den eller det som handlar och agens är en 

upplevd målinriktad handling. ADD är en evolutionärt utvecklad mekanism som inte enbart 

finns hos människor utan hos de flesta djur eftersom det är en grundläggande mekanism för 

att upptäcka eventuell fara i omgivningen, Barrett (2011) anser att systemet är så pass känsligt 

att han använder sig av benämningen Hypersensitive Agency Detection Device (HADD)
 1

. 

Kort går det att säga att Theory of Mind (ToM) är en individs förmåga att tillskriva 

upplevda agenter egna inre upplevelsevärldar och således gör dem till subjekt (Gärdenfors, 

2009). ToM består av två grundläggande komponenter nämligen förmågan att förutse agenters 

handlande samt att få förståelse för detta handlande, oavsett komplexitetsnivå (Apperly, 

2006). I egentlig mening tillhör ToM vår intuitiva psykologi och är inte en teori på samma sätt 

som exempelvis olika medvetandeteorier, varken filosofiska eller neurologiska, utan består av 

                                                 
1
 ADD kommer användas när Guthrie definition åsyftas och (H)ADD när det är Barretts omdefinering som 

åsyftas.  
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välgrundade antaganden (Barrett, 2011). Oavsett hur pass goda grunder min tro har, om att du 

som läser detta har ett medvetande som i alla fall någorlunda liknar mitt och därmed förstår 

denna text, så kan jag aldrig vara helt säker på att så är fallet eftersom det inte går att på ett 

direkt sätt få tillträde till någon annans eventuella egna inre upplevelsevärld. Det måste dock 

förutsättas för att t.ex. kommunikation skall vara möjlig. Detta sätt att tänka om tänkande 

kallas även metakognition eller metarepresentation och ett sätt som detta testas på är via 

någon form av ´unexpected transfer test´ t.ex. ´Sally-Ann task´
2
 (Mitchell & Ziegler, 2013; 

Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2002). De tester som gjorts visar att barn 

med en mental ålder på tre eller lägre inte har förmågan att klara testet, men när barnet har en 

mental ålder på fyra eller över så klarar de av dessa former av tester (se t.ex. Baron-Cohen, 

Leslie & Frith, 1985). Det är dock vanskligt att dra allt för stora slutsatser från de tester som 

gjorts eftersom det kan handla om testets utformning snarare än en frånvaro av förmågan hos 

barnet. På senare år har det nämligen visat sig att så små barn som 12 månader gamla kan 

uppfatta att andra inte har samma kunskap som dem om var t.ex. ett föremål finns (Gazzaniga, 

Ivry & Mangun, 2013). Baron-Cohen (Baron-Cohen, 1997) argumenterar för att det finns 

starka kopplingar mellan vår förmåga till ToM och språk så eftersom riktigt små barn saknar 

ett verbalt språk i vanlig mening så försvårar det för dem att ha en fullt utvecklad ToM. Att 

språket skulle vara viktigt för ToM väcker även frågan om det enbart är medlemmar av arten 

människor som har förmåga till ToM. Focqaert, Braeckmen och Platek (2008) anser att så inte 

är fallet, dock är det en skillnad i grad av ToM det handlar om. Även om schimpanser har 

uppvisat elementära former av ToM så instämmer de med Vonk och Povinelli (refererad i 

Focqaert et al., 2008) i att det enbart är medlemmar av arten människa som har förmågan till 

att skapa hypoteser och antaganden av icke observerbara entiteter så som gudar eller andras 

medvetanden. Det som schimpanser uppvisar är en mer kroppsorienterad form av ToM. Leslie 

                                                 
2
 Unexpected transfer test är ett test om falsk tro rörande ett sakförhållande som involverar att ett objekt flyttas 

från plats A till plats B utan att protagonisten är medveten därom. Exempel är nämnda ´Sally-Ann task´. 
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(Leslie, 1987) hävdade att för att utveckla ToM så måste barnet kunna föreställa sig minst 

andra ordningens representation, i dagligt tal föreställning om sådant som inte går att uppleva 

direkt. Den form av ToM som Focqaert et al. (2008) tillskriver schimpanser kräver som 

jämförelse enbart första ordningens representation. Leslie och Thaiss (Leslie & Thaiss, 1992) 

väckte tanken om att vi är födda med någon form av domänspecifik kognitiv modul, en s.k. 

Theory of Mind Mechanism (ToMM). Denna kognitiva modul är relativt basal vid födseln 

men utveckas under de första levnadsåren. Det är med detta som bakgrund som föreliggande 

arbete tagit sin form.    

 

Detta utmynnar i det övergripande syftet med föreliggande arbete som är att utröna om 

det finns någon kognitivt neurovetenskaplig grund för begreppet (H)ADD och ToM samt om 

begreppen är nog för att kunna ge den förklaring av varför vi konstruerar transcendentala 

entiteter som KVR anser. För att undersöka detta så ställer aktuellt arbete frågan om hur den 

religiösa upplevelsen i form av att uppleva transcendentala entiteter så som gudomar, 

naturväsen och förfädersandar, oberoende av religiös tradition, alls är möjlig ur en 

kognitionsvetenskaplig och kognitivt neurovetenskaplig utgångspunkt. Koncentrationen 

kommer, som tangerats, att ligga på begreppen Theory of Mind samt (Hypersensitive) Agency 

Detection Device, även om andra relevanta begrepp kommer att beröras, om än ytligt, som 

inom KVR används för att förklara hur och varför vi konstruerar transcendentala entiteter.  

Således är det följande frågor arbetet skall behandla: 

 Vilka neurala korrelat finns det för begreppen (Hypersensitive) Agency 

Detection Device och Theory of Mind? 

 Hur står sig den kognitionsvetenskapliga religionsforskningens förklaring av 

fenomenet transcendentala entiteter i en kognitivt neurovetenskaplig kontext? 
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Det ligger dock ej inom detta arbetes ramar att undersöka sanningshalten i transcendentala 

entiteters existens då det ej är en fråga för naturvetenskapen. Även om det är subjektiva 

upplevelser som kommer behandlas så kommer inte qualia, emotioner, känslor eller 

subjektiva tankar kopplade till upplevelser av transcendentala entiteter att tas upp för närmare 

granskning även om emotioner och empati kan komma att nämnas. Hur de uppstår eller deras 

neurala korrelat kommer dock ej tas upp. Även om mycket psykologisk forskning rörande 

ToM innefattar forskning på individer med autismspektrumstörning så kommer ej 

autismspektrumstörning undersökas. Dock kan autismspektrumstörning komma att nämnas i 

andra sammanhang. 

 

Föreliggande arbete är utformat som en filosofisk litteraturstudie. Det innebär att det är 

teoretiskt grundad i den valda litteraturen och att arbetet har en, för ett naturvetenskapligt 

ämne, relativt hög abstraktionsnivå. Vidare så innebär denna metod, med tanke på ämnets 

tvärvetenskapliga karaktär, samt att inget kvantitativt material har använts, att en deduktiv 

slutledning kommer föras utifrån vad som framkommer från den valda litteraturen. Eftersom 

det är en teoretisk undersökning inom ett naturvetenskapligt ämne måste det även finnas en 

förståelse för att de eventuella slutledningar som framkommer har ett begränsat 

förklaringsvärde. Det är först när dessa eventuella slutledningar som framkommer i arbetet 

lyfts över till den empiriska vetenskapen som deras bärkraft avgörs.  

  

Arbetet består av två huvudavsnitt samt en diskussion med tillhörande analys av vad som 

framkommer i de två huvudavsnitten. 

Det första huvudavsnittet kommer kort att behandla vad en subjektiv upplevelse är ur en 

filosofisk synvinkel för att sedan på ett sammanfattande sätt beskriva hur våra sinnen fungerar 
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samt den tolkningsprocess som sker i valda områden av associationscortex som visat sig 

viktiga vid religiösa upplevelser.  

Det andra huvudavsnittet kommer först beskriva grunderna för begreppet minimalt 

kontraintuitiv vilket är det begrepp som inom KVR används för att förklara vilken form 

religiöst präglade koncept och entiteter har. Efter det kommer en ingående beskrivning av 

begreppen (Hypersencitive) Agency Detection Device att göras där dess evolutionära, sociala 

och neurala aspekter tas upp var för sig. Theory of Mind rubriken kommer börja med en 

utvecklingspsykologisk redogörelse för begreppet för att sedan, via simulationsteorin, arbeta 

sig fram till teorin om spegelneuroner och således hur ToM korrelerar med vår hjärna. Sista 

rubriken i detta avsnitt kommer att göra en analys gällande hur (H)ADD och ToM, 

tillsammans med begreppet minimalt kontraintuitivt, ger oss förmågan att konstruera 

transcendentala entiteter. Under denna sista rubrik av avsnitt två kommer även problem med 

den förklaringsmodellen, för hur (H)ADD och ToM konstruerar transcendentala entiteter, som 

används inom KVR att tas upp till diskussion.  

Sista avsnittet kommer att innehålla en längre diskussion och analys av vad som 

framkommit i arbetet för att på så sätt försöka besvara både det övergripande syftet samt den 

konkreta frågeställningen som ställts upp för detta arbete. Invävt i detta kommer ett försök 

göras för att bemöta de svårigheter den förklaringsmodellen KVR använder sig av är behäftad 

med och som presenterades i slutet av avsnitt två.  
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2 Upplevelsens natur 

2.1 Upplevelsens komponenter 

Enligt Keith Yandell (2001) innebär en upplevelse (U) att erfara subjektet (S) för 

upplevelsen i fråga t.ex. min nuvarande upplevelse av att höra musikstycket Gone with the sin 

med musikgruppen HIM. Här är det själva musikstycket som är S för min U. Varje S för en U 

består av aspekter (A). A är en aspekt av S om och endast om det är så att A står i en sådan 

relation till S att S inte existerar av sig självt eller tillsammans med något faktum som medför 

att A inte existerar. I ett sådant fall är A en aspekt av S. Det går att se som att de olika ackord, 

toner, noter, rytmer samt den tillhörande sången som bygger upp musikstycket är dess olika A 

och gör det till det S som det är. Det innebär att instrumenten och sångaren mycket väl kan 

bytas ut, så länge som samma ackord, toner, noter, rytmer och låttext bibehålls. Om något av 

dessa dock byts ut, låt säga att texten byts ut till en annan men att ackorden, tonerna, noterna 

och rytmerna bibehålls, så är det inte längre samma musikstycke. De är med andra ord olika 

aspekter som tillsammans och inte var för sig, bygger upp det aktuella musikstycket till just 

detta koherenta S för U. Om jag sedan skulle se musikgruppen HIM framföra detta 

musikstycke live på en scen så blir instrumenten, musikerna och sångaren även objekt (O) för 

min U av musikstycket. Det innebär att en U inte med nödvändighet behöver innefatta ett O. 

Ett annat exempel på U utan O är min nuvarande upplevelse av trötthet. Denna upplevelse är 

S för mig med hänsyn till mig själv men den är ett O med hänsyn till dig på så sätt att om jag 

säger till dig att jag är trött så är jag O och S för din U och min trötthet är således en A i 

relation till mig som O för dig men en U av en A i relation till mig själv som S för mig. En 

upplevelse innefattar även en relation (R) mellan den person (P) som har upplevelsen och 

subjektet S, med eller utan O, för upplevelsen. I fallet med musikstycket Gone with the sin så 

innefattar min relation med detta musikstycke minnen, emotioner och känslor som bygger upp 

min R med U av att höra musikstycket. Även om jag skulle höra den för första gången så 
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skulle en relation upprättas av mig, det skulle kunna vara att jag, som för detta arbetes 

vidkommande, upplever R till U som religiös, vilket är en relation en troende mycket väl kan 

ha till en U som består av upplevelsen av att höra en psalm. En upplevelse ger dock inte per 

definition en sann bild av ett sakförhållande utan det P upplever är hur S, med eller utan O, 

hos U framstår för P. Det innebär att P inte är berättigad att tillskriva U ett fullständigt 

sanningsanspråk utan det ger enbart att P kan anta hur sakförhållandet i U verkligen är 

(Yandell, 2001; Runehov, 2007). Ett exempel är en pinne som är nedsänkt i vatten och som av 

P upplevs som krökt även fast den i själva verket är rak.  

 

Sammantaget så innebär detta för aktuella arbete att ha en upplevelse U av en 

transcendental entitet för person P är att erfara aspekter A av subjektet S transcendental 

entitet. S är i detta fall även att tolka som ett objekt O, även om detta O inte uppvisar 

karaktäristiska drag för O. Vidare så måste P uppleva att relationen R till S, med eller utan O, 

för U antingen är religiös eller på något annat sätt sammansatt på ett sådant sätt att P upplever 

S, i detta fall med O, som en transcendental entitet. Vilket då innebär att, med Geels (2002) 

definition, att det är tolkningen av vad P upplever som ett möte med ett O som utgör R för U. 

 

2.2 Från stimuli till subjektiv upplevelse 

En upplevelse enligt ovan förda diskussion innebär perception, både introspektiv och 

extrospektiv. En perception börjar som stimuli, antingen utifrån eller inifrån. Eftersom vi inte 

medvetet skulle klara av att bearbeta all stimuli som våra sinnesreceptorer ständigt utsätts för 

så sker således någon form av selektion, det kan även vara så att stimulin inte är tillräckligt 

stark eller långvarig för att nå upp till en medveten nivå, s.k. subliminal perception. 
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Subliminal perception kan dock ge utslag vid mätning av elektrodermal aktivitet
3
 (Lundh, 

Montgomery & Waern, 2007). Vidare så är den stimuli som når upp till en medveten nivå inte 

en exakt avbildning av verkligheten utan är tolkad av vår kognitiva apparatur t.ex. likt Jean 

Piaget assimilations- och ackommodationsprocesser (Lundh et al., 2007). Exakt hur denna 

selektion sker och hur de kognitiva mekanismer som styr detta är beskaffade är dock inte av 

intresse för föreliggande arbete, det som är av intresse är just att detta sker då även de stimuli 

som inte når en medveten nivå ändock kan påverka oss. Inkommande stimuli stimulerar 

således receptorceller i något av våra sinnesorgan och kodar om informationen till neural 

aktivitet för vidare transport längs olika banor till respektive primära bearbetningsområde i 

cortex. Alla dessa neurala banor går, på ett eller annat sätt, via thalamus innan de når sina 

primära bearbetningsområden i cortex. Thalamus får även feedback från de olika primära 

sinnesområdena på cortexnivå (Gazzaniga et al., 2013).   

Att alla sinnesintryck går via thalamus är intressant och det är delvis därför som den 

benämns som ´The gateway to the cortex´ och fungerar som en relästation med slingor av 

neurala vägar till olika delar av hjärnan (Gazzaniga et al., 2013). Detta väcker frågan om 

vilken roll thalamus spelar när hjärnan kopplar ihop de olika sinnesintrycken, s.k. 

mulitmodulär integration av sinnesdata, för att konstruera en sammanhängande och koherent 

bild av verkligheten. Att inkommande stimuli från våra olika sinnesmodaliteter påverkar 

varandra i en form av konfirmeringsbias är känt men exakt hur detta går till är däremot inte 

helt kartlagt. Det finns även kortikala strukturer där dessa former av multimodulära processer 

förekommer (Gazzaniga et al., 2013). De kortikala områden som inte tillhör vår 

sinnesmodalitet eller motorcortex har traditionellt benämnts som associationscortex. I vissa av 

dessa associationsområden så kopplas våra sinnesintryck ihop med bl.a. minnen, emotioner 

                                                 

3
 Elektrodermal aktivitet mäts med elektroder, s.k. galvanometer, som fästs vid handleden och mäter elektrisk 

aktivitet i huden, kallas även galvanisk hudrespons som består av förändringar i hudens elektriska motstånd. 

(Egidius, 2008). 
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och känslor för att ge upplevelsen kontext (Gazzaniga et al., 2013). Dessa områden kallas 

även teritära associationsområden eftersom nervsignalerna kommer hit först efter att de 

passerat primära och sekundära bearbetningsområden (d´Aquili & Newberg, 1999). d´Aquili 

och Newberg (se d´Aquili & Newberg, 1999; Newberg, d´Aquili & Rause, 2002) anser att det 

för religiösa upplevelser framförallt är fyra associationsområden som är av intresse: 

(1) Visual Association Area (VAA) återfinns i inferior temporal lobe och får 

nervsignaler från både höger och vänster hemisfärs sekundära visual area. VAA gör oss 

uppmärksamma på objekt av intresse inom synfältet och genom sina kopplingar till limbiska 

systemet sätts objekten i en meningsfull kontext (d´Aquili & Newberg, 1999). Det har visat 

sig att stimulering av detta område, med hjälp av t.ex. Transcranial magnetic stimulation 

(TMS) resulterar i olika former av visuella upplevelser (Gazzaniga et al., 2013).  

(2) Attention Association Area (AAA) återfinns i prefrontala cortex och har, precis som 

VAA, neurala kopplingar till limbiska systemet vilket innebär att detta associationsområde 

kan koppla samman stimuli med emotioner och känslor. Vidare så har AAA neurala 

kopplingar med andra sekundära och teritära associationsområden som hör till våra sinnen 

(Newberg et al., 2002). AAA anses även vara det område där vår förmåga till exekutiva 

funktioner och målorienterade beteenden återfinns. Vidare anses även AAA vara sätet för vår 

viljan och förmågan att forma intentioner samt mål. Detta har visat sig genom studier av 

patienter med skador i AAA som uppvisar brister i dessa egenskaper (Gazzaniga et al., 2013). 

Området spelar även en roll för att koordinera komplexa rörelser i tid och rum (d´Aquili & 

Newberg, 1999; Newberg et al., 2002).  

(3) Orientation Association Area (OAA) återfinns i posterior superior pariental lobe och 

området är involverat vid analys och integration av syn, hörsel och somatosensorisk 

information. Detta område är även inblandat när vi skapar kropps- och områdeskartor samt 

hjälper oss att identifiera relationer mellan olika objekt i vårt synfält, vilket möjliggör för oss 
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att uppleva världen i tre dimensioner (Newberg et al., 2002; Gazzaniga et al., 2013). Det finns 

dock en skillnad på höger och vänster hemisfärs OAA. Lite tillspetsat går det att säga att 

höger hemisfärs OAA skapar världen i form av områdeskartor och vänster hemisfärs OAA 

skapar självet i form av kroppskartor (d´Aquili & Newberg, 1999; Newberg et al., 2002).  

(4) Verbal-Conceptual Association Area (VCAA) återfinns i korsningen mellan 

temporala, parietala och occipitala loberna och kan närmast kallas för ett 

associationsområdenas associationsområde. Detta område har kopplingar till syn-, hörsel- 

samt somatosensoriska associationsområden. Vidare så är området sammankopplat med 

AAA, VAA samt andra komplexa associationsområden. Här formas bl.a. abstrakta begrepp 

och vår förmåga att koppla samman dessa begrepp med ord. Området används även för 

konceptuella jämförelser, kategorisering av motsatsbegrepp, benämning av kategorier och 

objekt samt logiska operationer. Det är med andra ord komplexa och abstrakta operationer 

som genomförs i detta område (d´Aquili & Newberg, 1999; Newberg et al., 2002). 

 

Det finns även ett antal gemensamma egenskaper för alla våra sinnesmodaliteter som är 

av intresse för detta arbete. Våra sinnen är avståndsbegränsade, det innebär bl.a. att varje 

sinnesmodalitet har begränsningar gällande att uppfatta detaljer i stimuli på avstånd men det 

innebär även t.ex. att våra ögon inte ser över hela färgspektrat utan vi ser bara ljusvågor inom 

intervallen 400-700 nanometer. Dessa former av begränsningar finns för alla våra sinnen. 

Varje sinnessystem har specialiserade receptorceller för att fånga upp just sin specifika typ av 

stimuli, det går t.ex. inte att känna lukt via ögat, dock finns det ett visst undantag gällande lukt 

och smak. Våra sinnen är anpassningsbara på så sätt att de kan anpassa och finjustera sin 

skärpa beroende på omgivningen, vissa anpassningar sker snabbt medan andra tar längre tid. 

Sinnenas skärpa regleras av respektive form samt mängd av sinnesreceptorer, vi har t.ex. fler 

känselreceptorer i händerna än på ryggen och kan därför bättre känna finna nyanser i 
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strukturer med händerna än med ryggen. Att vi har ett subjektivt sinnesmedvetande innebär 

att de sinnesstimuli som kommer upp till en medveten nivå färgas av exempelvis minnen, 

emotioner och känslor vilket skapar en subjektiv kontext. Sist så innebär sinnesstimuli en 

tvåvägskommunikation genom att den neurala aktiviteten inte enbart går från sinnesreceptorer 

till hjärnan utan signaler går på alla nivåer i båda riktningar (Gazzaniga et al., 2013). 
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3 (H)ADD och Theory of Mind 

Tillskriver vi vilka udda upplevelser som helst en religiös tolkning? Även om forskare 

som Richard Dawkins verkar anse det så har det visat sig att så inte är fallet (Knutsson 

Bråkenhielm, 2012). KVR har visat att vad vi tror på och vilka upplevelser vi tolkar som 

religiösa, och inte som enbart bisarra, är nära kopplat till våra intuitiva kunskapsdomäner 

(eng. intuitive knowledge) och ontologiska kategorier
4
 (Barrett, 2011). Dessa intuitiva 

kunskapsdomäner korrelerar med vad som inom neurovetenskapen kallas intuitiva 

härledningssystem (eng. intuitive inference system). Exempel på intuitiva kunskapsdomäner 

är intuitiv fysik, intuitiv biologi samt redan nämnda intuitiv psykologi och det är frågan om 

basala kunskaper som vi inte ens behöver reflektera över t.ex. att två solida objekt inte kan 

passera genom varandra eller att en hona av en viss art får avkomma av samma art som den 

själv (Barrett, 2010; Tremlin, 2006). Dessa tre exempel på intuitiva kunskapsdomäner är dock 

enbart en bråkdel av de informationsdomäner som bygger upp vår intuitiva kunskapsbank. 

De koncept som är kandidater för att bli religiösa koncept är de som är kontraintuitiva. 

Att ett koncept är kontraintuitivt innebär att det på ett eller flera sätt inte helt korrelerar med 

våra intuitiva kunskapsdomäner eller ontologiska kategorier. Enligt Whitehouse (2004) finns 

det två sätt på vilket ett koncept kan bli kontraintuitivt. Det första sättet är att på ett eller annat 

sätt bryta mot någon av våra intuitiva kunskapsdomäner och den andra är att låna egenskaper 

från en annan kunskapsdomän. Ett koncept, inom religionen närmast universellt begrepp, som 

bryter mot en intuitiv kunskapsdomän är begreppet själen och ett koncept som lånar en 

egenskap från en annan kunskapsdomän är t.ex. ett talande träd. Dessa två koncept är dock 

inte så pass kontraintuitiva att det med en gång avfärdas som nonsens (Barrett, 2011; Tremlin, 

2006). Konceptet själ och det talande trädet kan med andra ord benämnas som minimalt 

                                                 
4
 Intuitiva kunskapsdomäner och ontologiska kategorier ses ibland som synonymer. Men i detta arbete görs en 

viss men betydande skillnad på dem och därför används båda begreppen men inte som synonymer. Skillnaden är 

att intuitiva kunskaper är oreflekterade, sanna eller falska, kunskaper medan ontologiska kategorier är kopplade 

till semantiska kunskapsscheman. Även om de två begreppen influerar varandra så finns således en skillnad. 
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kontraintuitivta (MKI). Vid studier har det visat sig att detta sätt att konstruera MKI-koncept 

gäller närmast alla kända kulturer (Whitehouse, 2004). Exakt hur dessa MKI-koncept sedan 

får sin form är mer kulturellt än kognitivt betingat. MKI-koncept korrelerar bra med när 

Gärdenfors (2009) anser att människan har en stark tendens att söka efter mönster och om det 

uppkommer något som inte stämmer med våra förväntade mönster så minns vi det bättre. Som 

exempel kan den ´grå vardagen´ nämnas. Varje dag är den andra lik och det kanske inte är 

säkert att man minns vad man gjorde vid en viss tidpunkt under veckan som varit, men många 

kan än idag säga exakt var de befann sig och vad de gjorde när de först fick höra om 

terrorattacken mot WTC och Pentagon 11:e september 2001. Anledningen till det är att den 

händelsen inte stämmer överens med vårt förutfattade mönster för den ´grå vardagen´. Det 

innebär att koncept som är minimalt kontraintuitiva är lättare att minnas och föra vidare över 

generationsgränserna än koncept som helt stämmer in med våra intuitiva kunskaper och 

ontologiska kategorier. Ett annat exempel kommer från fysiken och relativitetsteorin som 

säger att rumstiden kröker sig i förhållande till gravitationsfält som t.ex. himlakroppar skapar 

eller att gravitationsvågor kan få rumstiden att fluktuera vilket kan ses som kontraintuitiva 

slutledningar (Karlhede, u.å).  

 

3.1 (H)ADD 

3.1.1 Evolutionära aspekter 

Skulle vi inte kunna skilja på ett objekt och en agent så skulle det inte gå att upptäcka 

eventuella faror som andra individer och djur kan tänkas utgöra, vilket inte skulle göra oss 

speciellt långlivade. Just att det är skillnad på objekt och agent är någonting som Tremlin 

(2006) poängterar och dessa två får, enligt honom, inte blandas ihop. Denna hårda distinktion 

mellan objekt och agent kan dock vara problematisk eftersom ett objekt, låt säga en kropp, 
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mycket väl även kan vara en agent, om kroppen lever, däremot är det inte säkert att ett objekt 

även är en agent, om kroppen t.ex. är död. För även om det är så att agenten, som Tremlin 

anser, är kapabel till avsikter och avsiktliga handlingar baserade på intrapsykiska processer, så 

är det agentens kropp som gör det möjligt för agenten att agera ut dessa avsiktliga och 

intrapsykiskt baserade handlingarna och som då kan utgöra en fara för den egna individen. 

Gärdenfors (2009) gör även en distinktion mellan agent och subjekt. Han säger, i enlighet 

med Guthrie (refererad i Barrett, 2011), att en agent är ett objekt som vi uppfattar som att det 

har mål och mening men det i sig ger inte att vi per automatik tillskriver agenten en egen inre 

upplevelsevärld. Det är först när vi tillskriver agenten detta som denne blir ett subjekt. Ett 

exempel på skillnad kan vara den mellan en människa och en robot. Både en människa och en 

robot kan vara agenter, människans mål styrs av intrapsykiska processer och en robots mål 

styrs av programkod men det är bara människan som kan tillskrivas subjektskap i den 

meningen. (H)ADD är, av nödvändighet, ett snabbt system utan några djupare komplexa 

analyser (Tremlin, 2006). Skulle det vara ett analyserande och komplext system så skulle det 

inte kunna tjäna den egna individens överlevnad så som det gör eftersom vi antagligen 

fortfarande skulle stå och fundera på vad det är som kommer emot oss i fullt språng när vi ser 

lejonet kasta sig över oss. Det är således ett system som genom sin utveckling övervägt 

mellan snabbhet och precision. En bieffekt av denna övervägning är att systemet ibland tar fel 

men med tanke på systemets art är det ur ett evolutionärt perspektiv bättre med ett system som 

är snabbt och ibland tar fel än ett system som är långsamt och allt för precist, återigen, lejonet 

(Audi, 2014). Systemet arbetar därför enligt principen ´better safe than sorry´ (Tremlin, 

2006). Systemet arbetar för att först fastställa ett eventuellt agentskap och därefter så fastställs 

agentens betydelse för den egna individen. Vidare så är systemet automatiskt och är under 

normala omständigheter alltid igång, det finns dock vissa mentala tillstånd som påverkar 

(H)ADD till att bli mer eller mindre känsligt. Det är i normala fall ändock så pass känsligt att 
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vi inte alla gånger behöver se någonting för att tillskriva det agens. Låt säga att man i godan 

ro sitter och läser en bok på kvällen då det i övrigt är relativt tyst, helt plötsligt hörs ett icke 

familjärt ljud från ett annat rum. Vi reagerar direkt på detta ljud och ställer oss inte frågan vad 

som låter utan snarare vem som orsakar ljudet, vilket är ett exempel på teleologiskt tänkande. 

Det är således själva orsaken till ljudet som gör oss nervösa inte ljudet i sig (Tremlin, 2006). 

Ljudet är således själva källan för att tillskriva agens, inte källan till vår nervositet i sig. 

Ovan förda resonemang kan vid handen ge en bild av att (H)ADD skapar hypernervösa 

individer som reagerar på minsta lilla ljud och ser eventuella faror överallt i något som 

närmast kan liknas vid paranoida vanföreställningar. Så är dock inte fallet. Det finns 

tröskelvärden för när (H)ADD ger utslag och systemet är även kontextberoende (Tremlin, 

2006). Barrett och Johnson (Barrett & Johnson, 2003) säger att när (H)ADD väl gett ett utslag 

så nöjer sig systemet med enklaste möjliga förklaring. De lät deltagarna ge kommentarer på 

några kulors (eng. marbles) rörelser och om deltagarna inte kunde uppfatta att någon 

manipulerade kulornas banor så tillskrevs kulorna i sig intuitivt ett agentskap, men om 

deltagarna själva kunde manipulera kulornas banor med hjälp av elektromagneter så tillskrevs 

inte agentskap till kulorna. Det innebär att (H)ADD i normalfallet opererar utan att vi 

reflekterar över dess utslag men att dessa utslag sedan ligger till grund för reflekterade 

ställningstaganden (Attfield, 2014). Det finns dock, som tangerats, mentala tillstånd som kan 

antingen öka eller sänka tröskelvärdet för (H)ADD. Ett sådant tillstånd är om en individ har 

en latent schizofreni eller en schizoid personlighetsstörning då (H)ADD har en tendens att bli 

mer känsligt än vid normalfallet. Åt andra hållet så kan en autismspektrumstörning generera 

att (H)ADD inte är lika känsligt som i normalfallet (Barnes & Gibson, 2013).  
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3.1.2 Sociala aspekter 

(H)ADD har inte enbart funktioner för vår överlevnad i form av att upptäcka agenter 

som kan utgöra eventuella faror för den egna individen. Mekanismen har även sociala 

funktioner (Tremlin, 2006). Tänk tanken att inte kunna upptäcka agenter i sociala situationer. 

Vad skulle det innebära att inte se andra människor som agenter? Om en återkoppling görs till 

Gärdenfors åtskillnad mellan agent och subjekt så krävs det agentskap för att även kunna äga 

subjektskap. Att då inte kunna uppfatta andra individer som agenter och således, inte heller 

som subjekt skulle innebära att man skulle bebo en värld full av rörliga objekt som är helt 

oberäkneliga. Eftersom agentskap, enligt denna teori, krävs för att kunna genomföra 

målinriktade och beräknade handlingar så skulle den individen inte kunna förutse en annan 

levande varelses, eller robotars, handlande då inte några mål med handlandet som observeras 

skulle gå att fastställa. Vidare skulle en avsaknad av denna agentupptäckarförmåga 

omöjliggöra alla former av kommunikation då det inte skulle finnas någon att kommunisera 

med. Så om det ur en evolutionär synvinkel ens skulle vara möjligt att sakna denna 

agentupptäckarförmåga så skulle nog inte den individen, oavsett art, överleva. Frågan är, i 

fallet med människor, om det ens skulle gå att räkna en sådan individ som människa då det 

verkar vara en så pass basal kognitiv mekanism. För det är trots allt inte enbart vår fysiska 

kropp som gör att vi kan räknas till arten människa utan även vår uppsättning av kognitiva 

mekanismer och förmågor spelar roll. Var gränser bör eller ens kan dras är dock en fråga som 

går allt för mycket utanför detta arbetes ramar.  

 

3.1.3 Neurala aspekter  

Det har inför detta arbete varit svårt att finna material som gör gällande vilka delar av 

vår hjärna som är av relevans för (H)ADD vilket är problematiskt. Det kan dock vara så att 

amygdalan spelar en viss roll i sammanhanget med tanke på dess roll som ´vakthunden´ som 



24 

 

gör oss uppmärksamma på stimuli från vår omgivning som kan innebära ett eventuellt hot. 

Amygdalan analyserar en inkommande stimulis signifikans för individen och om denna 

signifikans är tillräckligt hög så hjälper amygdalan oss att rikta vår uppmärksamhet mot den 

signifikanta stimulin (Newberg et al., 2002). Det innebär lite tillspetsat, enligt Pessoa (2010), 

att amygdalan ställer frågorna om ”what a stimulus is and what the organism should therefore 

do” (Pessoa, 2010, s.3416). Amygdalan är den struktur av framhjärnan som har flest neurala 

kopplingar med andra delar av hjärnan. Den sammanställer bl.a. neurala kopplingar mellan 

sinnes- och associationscortex för att skapa representationer av extern stimuli samt att den via 

neurala kopplingar med hjärnstammen och hypothalamus kan frambringa respons på stimuli 

som upplevs som hotfull. Amygdalans neurala kopplingar till hypothalamus fungerar på ett 

sådant sätt att amygdalan påverkar hypothalamus till att, om ett hot uppstår, reglera autonoma 

funktioner så som puls, blodtryck och andning vilket är viktigt för att förbereda kroppen på att 

möta eventuella hot (Alcorta, 2006). Amygdalan har även neurala kopplingar till prefrontala 

cortex (PFC) samt hjärnans belöningssystem och emotionsgenererande komponenter. Det ger 

att, eftersom många av våra exekutiva och motiverande funktioner återfinns i PFC, amygdalan 

matar PFC med emotionell input så att PFC får en emotionell kontext att basera eventuella 

responser på. Även hippocampus neurala kopplingar till amygdalan är av vikt för 

uppmärksamheten och de två kompletterar varandra i skapandet av vår uppmärksamhet 

(Newberg, 2006). Amygdalan är även aktiv när hjärnan har svårigheter med att tolka vad 

sinnesstimuli innebär för den egna individen (Gazzaniga et al., 2013). Den gör helt enkelt, 

som nämnt, att vi håller oss vaksamma för eventuella hot. I fallet med (H)ADD innebär det att 

amygdalan skannar av om en upplevd agens samt bakomliggande agent kan utgöra en fara för 

den egna individen.  

Även delar av associationscortex är av vikt för (H)ADD, delvis så behövs AAA, som 

tangerats ovan i och med amygdalans neurala kopplingar till PFC, men även VAA och OAA 
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är av vikt eftersom dessa delar av associationscortex möjliggör för oss att uppmärksamma 

objekt (VAA), lokalisera dem i förhållande till den egna kroppen (OAA) samt vad för respons 

som är relevant (AAA). Det finns dock en svårighet med att här även räkna med 

associationsområdena i förklaringsmodellen eftersom det då går emot den del av teorin om 

(H)ADD som säger att det är en snabb process utan inblandning av mer djupgående eller 

komplexa analyser. 

Att på ett sådant här sätt, utifrån teori, lokalisera och framhäva vilka områden av 

hjärnan som är av vikt för vår kognitiva förmåga (H)ADD ger dock inte vid handen att så 

faktiskt är fallet men det kan ge en indikation på vilka områden som är relevanta. Det måste 

dock tas hänsyn till att hjärnan har en tendens att arbeta med nätverk och det är många av våra 

kognitiva förmågor som inte har ett centraliserat system utan är decentraliserade så som ovan 

förda argumentering gör gällande.  

     

Det räcker dock inte att enbart kunna lokalisera agenter i vår omgivning. För att vi skall 

ha någon nytta av denna förmåga måste vi även, med Gärdenfors ord, göra dem till subjekt. 

För att göra agenter till subjekt måste vi tillskriva dem egna inre upplevelsevärldar. Frågan 

om hur vi gör agenter till subjekt leder således över till nästa rubrik. 

 

3.2 Theory of Mind 

Det finns flera olika psykologiska teorier om hur ToM fungerar men det finns även 

forskning på hur ToM korrelerar med vår hjärna. De teorier som kommer tas att upp under 

denna rubrik är den Theory-Theory of Mind (TToM) som Baron-Cohen (1997) utarbetade och 

som kallas The Modularist Theory-Theory ((M)TT) samt den Simulation-Theory (ST) 

Goldmans (2006) presenterar för att till sist ta upp Mirror Neuron-Theory (MNT) vilket 

innefattar hur ToM korrelerar med vår hjärna. 



26 

 

3.2.1 Modularist Theory-Theory 

Modularist Theory (Runehov, 2011) räknas som en av de mer dominerande teorierna 

om ToM. Som namnet antyder bygger teorin på att ToM är uppbyggt av ett antal moduler som 

utvecklas efter hand. Baron-Cohen (Baron-Cohen, 1997) skisserar ut fyra moduler han anser 

är av vikt för ToM. Den första och mest basala modulen kallas Intentionality Detector (ID) 

och är en första gradens representation. Denna modul används till att tolka rörelser utförda av 

objekt samt att tillskriva dessa rörelser mål och mening. Det går att se denna modul som en 

form av agentupptäckare och skulle då till viss del korrelera med (H)ADD. Baron-Cohen 

(1997) hävdar att det även kan handla om vad som först uppfattas som men senare visar sig 

vara icke självdrivande objekt. Modulen är kopplad till vår syn, hörsel och känsel. Andra 

modulen kallas Eye-Direction Detector (EDD) och den används för att upptäcka ögon samt 

vad blicken pekar mot. Det innefattar även en uppfattning om medvetandet bakom blicken 

och är således en andra gradens representation. Baron-Cohen (1997) kallar denna modul för 

”Language of the eyes” (s.108). Modulen är kopplad till vår syn. Tredje modulen benämns 

Shared-Attention Mechanism (SAM) och är en tredje gradens representation som handlar om 

relationen mellan den egna individen, en agent samt ett tredje objekt. Denna modul kan ses 

som en kontenta av ID och EDD (Baron-Cohen, 1997). Fjärde mekanismen är den som Leslie 

och Thaiss (Leslie & Thaiss, 1992) benämnde som ToMM och är en fjärde gradens 

representation. Den används för att ge en representation av epistemiska tillstånd så som 

tänkande, vetande, sann/falsk tro om sakförhållande, föreställningar o.s.v. exempelvis ´x tror 

att y tror att x vet vart z är´. Denna modul är den som samlar informationen från de andra 

modulerna för att ge en koherent ToM (Leslie & Thaiss, 1992). 

För att dessa moduler skall vara verksamma så krävs, som antytts, förmågan till både 

första, andra, tredje och fjärde gradens representation. Första graden innebär att ´jag tror att x 

är sann´, andra graden innebär att ´jag tror att y tror att x är sann´ o.s.v. Detta kan i teorin 
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fortsätta i all oändlighet men det finns studier som påvisar att människor kan hantera upp till 

sjätte gradens representation, om än med stora svårigheter (Tremlin, 2006). Baron-Cohen 

(1997) anser att de komponenter i vår hjärna som spelar en avgörande roll består av en inre 

tredelad krets bestående av amygdala, superior temporal sulcus (STS) samt orbitofrontal 

cortex där ID skulle gå att koppla till STS, EDD till amygdalan och STS, ToMM till 

orbitofrontal cortex, gällande SAM finns dock inga tydliga svar men med tanke på SAM`s 

kopplingar till EDD så kan STS spela roll för dess funktion. Det har även visat sig vid studier 

att när försökspersoner tänker på olika former av mentala tillstånd (eng. mental-states) så 

märks en ökad neural aktivitet i orbitofrontal cortex. 

Modulerna korrelerar ganska bra med de fem förmågor eller nivåer av mentala 

föreställningar som Gärdenfors (2009) för fram. Han säger att ToM kan delas upp i 

förmågorna ´att uppfatta andras känslor´ som motsvarar vår förmåga till empati, vi kan förstå 

att någon har ont eller är glad. Det innefattar dock inte föreställningen om andras tankar. ´Att 

uppfatta andras uppmärksamhet´ korrelerar med EDD men är lite bredare eftersom det inte 

begränsas till synen utan innefattar all form av uppmärksamhet. ´Att uppfatta andras avsikter´ 

innebär en förståelse för andras mål och avsikt med ett handlande, vilket gör att denna 

förmåga korrelerar relativt bra med ID. ´Uppfattningen om andras kunskap´ ger bl.a. 

förmågan att föreställa sig vad andra individer tror sig veta. Det gör att den korrelerar med 

ToMM. Den sista förmågan är ´självmedvetandet´ som gör att vi kan ha en uppfattning om 

vår egen inre värld (Gärdenfors, 2009).  Denna förmåga finner dock inte sin motsvarighet 

bland Baron-Cohens moduler men den korrelerar med och bygger en bro till ST-teorin.  
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3.2.2 Simulation-Theory 

Simulation-theory (Goldman, 2006) anser att representation av andras upplevelsevärldar 

inte handlar om teoretiserandet av andras medvetande, som (M)TT anser, utan består av 

intrapsykiska simulationer. Genom att återanvända eget psykiskt material och köra 

simuleringar av detta så kan vi få en bild av andra individers inre upplevelsevärldar. Detta 

sker via en tvåstegsprocess. Först så genereras en grund hos x för det mentala tillståndet hos y 

som fås genom sinnesstimuli, denna grund hos x måste i alla fall till viss del överensstämma 

med det mentala tillståndet hos y. Nästa steg består av en återkopplingsslinga till relevanta 

kognitiva mekanismer, dock blir inte de motoriska mekanismerna inkopplade. Simulationen 

kör så att säga ”offline” (Goldman, 2006). Anledningen till detta är att vi annars skulle leva ut 

simuleringarna. Det går att jämföra med att de motoriska delarna av hjärnan kopplas ur när vi 

drömmer för annars skulle vi leva ut rörelserna i våra drömmar. Genom att på detta sätt 

simulera lär sig x att uppfatta andras inre upplevelsevärldar och mentala tillstånd. Det innebär 

att det är en situation av ”trial and error” för x, eftersom, simuleringen som körs av y´s 

mentala tillstånd kanske inte överensstämmer med y´s verkliga mentala tillstånd. Fördelen 

med denna teori är att den inte belastar våra kunskapsmoduler på samma sätt som (M)TT 

eftersom systemet föder sig självt i varje given situation. Det problem som dock uppstår med 

ST är att det kan omöjliggöra förutseende av ett handlande om de initialt ingående signalerna 

till systemet är motstridiga eller felaktiga, t.ex. vid skådespeleri eller vid ett falsk beteende 

(Marraffa, u.å). 

Det har gjorts försök att kombinera ST med (M)TT och skapa en hybrid eftersom det 

verkar som att dessa två system fungerar i ett samspel (Gazzaniga et al., 2013). Ett sätt som 

Goldman (2006) försökte lösta detta samspel är genom att förklara (M)TT som det system vi 

använder oss av vid komplexa processer och teoretiserande om andras inre upplevelsevärldar. 

Goldman (2006) anser att vid dessa former av mer komplexa processer så krävs introspektion 
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vilket ger en direkt tillgång till offline-simuleringar. Introspektion ses då av honom som en 

klassificering av den egna personens intrapsykiska processer. Detta är en perceptionsliknande 

process som involverar en omvandlingsmekanism som tar in information från neurala och 

mentala egenskaper för att skapa en introspektiv kod (I-code). Denna I-code representerar 

olika typer av mentala tillstånd som sedan individen kan ta fram för att köra simuleringar av 

andras mentala tillstånd. ST-system är i sin tur det system som används vid mindre komplexa 

processer, oftast på en automatisk nivå t.ex. vid igenkännande av emotions- och 

känslouttryck. ST-systemet kan här ses som en perception där det, efter att den inkommande 

stimulin har bearbetats via simulering, projiceras på objektet för perceptionen. Det finns dock 

inte några klara kopplingar mellan ST och introspektion som det finns mellan (M)TT och 

introspektion (Apperly, 2006; Focqaert et al., 2008). Här går även denna kombinerade teori 

(MTT och ST) till viss del samman med teorin om spegelneuroner (eng. Mirror neuron-

theory) där de processerna enligt ST-modellen står att finna i vårt system av spegelneuroner 

(Marraffa, u.å).  

  

3.2.3 Mirror Neuron-Theory 

Mirror neuron-theory innebär att när x ser y så uppfattar spegelneuronerna hos x detta 

och aktiverar då samma neurala strukturer i x som är aktiva i y. Det innebär att om x ser y 

vara ledsen och gråta, så aktiverar spegelneuronerna de strukturer i hjärnan hos x som gör att 

x känner som y. Runehov (2011) säger lite tillspetsat om denna teori att: ”monkey-neurons 

see, hence monkey-neurons do” (Runehov, 2011, s.2030). MNT handlar om perception och 

att kopplingen mellan perception och handlande är sammanlänkade via spegelneuroner. Det 

verkar inte vara ett centraliserat system av neuroner utan systemet synes vara utspritt över 

större delar av hjärnan. Även sann eller falsk tro kontra vetskapen om ett sakförhållande 

spelar roll för om systemet med spegelneuroner aktiveras. Detta har iakttagits i försök med 
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apor vilket gör att systemet är kopplat till målorienterat agerande (refererad i Gazzaniga et al., 

2013). Genom att se andras handlande kan således individen relatera det till egen kunskap om 

hur handlingen kan eller, enligt iakttagaren, bör utföras. Ett exempel på detta är ett försök på 

makaker där spegelneuroner i ventral premotor cortex samt inferior parietal loben aktiverades 

när dessa makaker såg en experimentledare greppa om en gren, vilket är samma område som 

skulle fått en ökad neural aktivitet om makakerna själva skulle greppat om en gren (refererad i 

Gazzaniga et al., 2013). Däremot så formas inte abstrakta representationer utan 

utgångspunkten är den redan existerande kunskapen hos individen, det går således inte att lära 

sig dansa enbart genom att iaktta. Det har dock visat sig att om erfarna dansare fick se någon 

dansa en dans de var tränade i så registrerades en ökad BOLD
5
 i representativa delar av 

hjärnan. Om en dans de inte var tränade i visades så registrerades dock ingen ökad BOLD i 

representativa delarna av hjärnan. Vilket ger att ju mer kunskap en individ har inom ett 

område desto mer aktivitet i spegelneuronsystemet (refererad i Gazzaniga et al., 2013). 

Spegelneuroner borde även spela en roll vid t.ex. empati och andra sociala begrepp. 

Vore det inte som så skulle diskussionen om spegelneuroner inte vara aktuell i frågan om 

ToM. Till skillnad från t.ex. tester om falsk tro gällande sakförhållande där högra hemisfärs 

temporoparietal junction (rTPJ) har visat sig spela en roll för resonerandet kring andras 

påtagliga mentala tillstånd så har det för resonerandet kring icke påtagliga mentala tillstånd 

hos andra visat sig att medial prefrontal cortex (MPFC) har en viktig roll. Skillnaden på 

påtagligt och icke påtagligt mentalt tillstånd kan vara att den förra inbegriper resonerande om 

en individs kunskap eller tro om ett sakförhållande medan exempel på icke påtagligt 

resonerande om mentala tillstånd är intentioner med ett specifikt handlande (Gazzaniga et al., 

2013). En annan skillnad är att MPFC verkar vara verksam för vår förmåga att växla 

perspektiv, att så att säga ”se med andras ögon”. Detta går att återkoppla till ST som innefattar 

                                                 
5
 Blood oxygen level-dependent 
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perception av den egna individen likväl som perception av andra individer. Om perceptionen 

av en annan individs handlande överensstämmer med hur vi själva skulle handla så är det de 

ventrala delarna av MPFC som är aktiva och om handlandet inte överensstämmer med hur vi 

själva skulle agera så är det de dorsala delarna av MPFC som är aktiva. Det är dock inte 

frågan om några skarpa gränsdragningar utom om en steglös nivåskillnad. Exakt hur rTPJ och 

MPFC samverkar med varandra för att skapa en helhet är dock inte helt klarlagt (Gazzaniga et 

al., 2013). Vår empatiska förmåga är även modulär på så sätt att det kan gå att bortse från den 

på kort sikt till förmån för mer långsiktiga mål. Vid ett experiment i Taiwan (Cheng et al., 

2007) så lät forskarna utbildade akupunktörer och icke utbildade se videoklipp där 

akupunkturnålar stacks in i en person. De som inte var utbildade reagerade med ökad neural 

aktivitet i relevanta områden så som anterior insula, anterior medial cingulate cortex, vissa 

motoriska områden samt somatosensory cortex vilket påvisar att de ”kände” med personen 

som fick akupunkturnålarna instuckna i sig. Men de som var utbildade akupunktörer 

reagerade inte på samma sätt. De fick istället ökad neural aktivitet i bl.a. MPFC och rTPJ. Att 

det är olika områden som får en ökad neural aktivitet går att förklara med att de utbildade 

akupunktörerna kunde distansera sig från att den behandling de såg kunde synas smärtsam för 

att istället koncentrera sig på de långsiktiga fördelarna för patienten. Denna skillnad i neural 

aktivitet går att tolka som att de bedömde tillvägagångssättet och utförandet istället för 

eventuellt tillfogande av smärta på patienten. Samma fenomen gäller läkaryrket som 

emellanåt innebär att tillfoga skada på en patient, t.ex. vid operationer, för att rätta till ett fel 

och på lång sikt förbättra situationen för patienten. Utan denna förmåga till modulering av 

empatisk respons så skulle akupunktören eller kirurgen kanske inte, av empatiska skäl, kunna 

utföra sitt jobb (Gazzaniga et al., 2013). Ännu en social förmåga som är av stor vikt för bl.a. 

den empatiska förmågan och således även för ToM är att kunna följa andra individers blickar 

(Gazzaniga et al., 2013). Det är dock en skillnad i att uppmärksamma åt vilket håll ansiktet 
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pekar och åt vilket håll blicken pekar. Att kunna avgöra skillnaden i ansiktets och blickens 

riktning tillhör vad som kallas för ickeverbala ledtrådar och är viktigt för att t.ex. avgöra om 

det en individ säger stämmer överens med dennes mentala tillstånd. Vid neurologiska tester 

(refererad i Gazzaniga et al., 2013) har det visat sig att det finns nervceller i STS som spelar 

roll för upptäckandet av riktning på ansikte och blick. Däremot är det så att vissa av cellerna i 

detta kluster reagerar på ansiktet och huvudets riktning medan andra reagerar på ögonen och 

vart blicken är riktad. På detta sätt så går det att avgöra om ansiktet och blicken är riktad åt 

samma håll vilket då kan ge ledtrådar om en individs mentala tillstånd (refererad i Gazzaniga 

et al., 2013). Dessa fynd går således att återkoppla till EDD.    

 

Det finns dock forskare som ställer sig lite frågande till teorin om spegelneuroner. I en 

artikel av Uithol, van Rooij, Bekkering och Haselager (2011) argumenterar de för att 

begreppet spegelneuroner är missvisande eftersom det finns behov för hjärnan att koppla in så 

pass många olika perifera system att själva begreppet spegelneuronsystem inte längre går att 

rättfärdiga. Argumentet säger att eftersom teorin om spegelneuronsystemet ger att systemet 

enbart konstruerar antydningar och inte förståelse, så innebär det att själva processen för 

förståelsen av ett handlande måste vara lokaliserat utanför spegelneuronsystemet. Eftersom 

det inte finns något a priori och konkret sätt att avgöra skillnaden i om handlingen är målet i 

sig eller om det har ett mer abstrakt bakomliggande mål så går det inte att via de motoriska 

delarna av hjärnan avgöra detta, utan perifera system måste kopplas in för att kunna skapa 

dessa representationer. Teorin om spegelneuronsystemet anser att processerna för 

representationer är direkta utan inblandning av högre former av härledningssystem samt att 

det anses vara enkla mekanismer som skapar dessa representationer. Spegelneuronsystemet 

kan således enbart konstruera första ordningens representation. Detta anser Uithol et al är ett 

problem eftersom det omöjliggör för systemet att kunna forma de högre ordningarnas 
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representationer som, av en del forskare, tillskrivs spegelneuronsystemet. Det som ställer till 

problem är den kontext där en handling utförs eftersom en och samma handling kan ha olika 

mål och mening beroende på vilken kontext som handlingen utförs i och antalet möjliga 

slutsatser ökat närmast exponentiellt i takt med att variabler tillförs (Uithol et al., 2011). 

Kontentan blir då att ett enkelt spegelneuronsystem inte skulle klara av att kunna dra 

slutsatser om mål och mening i handlande när antalet variabler ökar. Problemet med deras 

slutsats är att de vill införa ett härledningssystem som närmast arbetar enligt en deduktiv 

modell men i det dagliga livet opererar vi mer enligt ett induktivt härledningssystem. Ett annat 

sätt att lösa det problem som Uithol et al poängterar är den hybrid av (M)TT och ST som 

presenterades ovan. Där återfinns spegelneuronsystemet som ett enkelt och automatiserat 

system som är ansvarigt för enklare processer genom simulationer medan högre former av 

representationer bearbetas av (M)TT. Med tanke på att vår hjärna inte arbetar linjärt utan i 

nätverk så möjliggör det för att flera system kan köra olika processer parallellt vilket vid 

handen ger att det är fullt möjligt att ST-systemet och (M)TT-systemet kan samköra och även 

interagera med samt influera varandra.  

  

3.3 Hur förklarar (H)ADD och ToM transcendentala entiteter 

3.3.1 Korrelationer 

(H)ADD, som i detta fall, räknas in bland våra intuitiva system är en av de intuitiva 

mekanismer som genererar för oss en oreflekterad tro
6
 om ett sakförhållande. Denna 

oreflekterade tro ligger sedan till grund för en reflekterad tro. Attfield (2014), som nämnts 

under 3.1, säger vidare att vi oftast inte ifrågasätter den oreflekterade tron som (H)ADD 

genererar. Det ligger således i den oreflekterade trons natur att vi inte alltid är medvetna om 

                                                 
6
 Tro i detta fall behöver inte nödvändigtvis handla om religiös tro utan Barrett använder en bredare betydelse av 

begreppet, oreflekterad tro kan således även innefatta förutfattade meningar och fördomar. 
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vilka oreflekterade trosuppfattningar vi har, vilket kan göra dem svårgripbara och relativt 

abstrakta samt att de kan generera många former av felslut. Det innebär att sanningsvärdet på 

de oreflekterade trosföreställningar som dessa system genererar kan vara av högst varierat 

värde. Ändock så påverkas vi av dem i vårt handlande, i våra åsikter och ställningstaganden 

samt även i hur vi processar information (Barrett, 2011; Attfield, 2014). Den reflekterade tron 

som vår oreflekterade tro ger upphov till ligger på en medveten nivå, i kontrast till de flesta 

oreflekterade trosföreställningarna. Vår reflekterade tro om ett sakförhållande har således 

genomgått någon form av bearbetningsprocess. Det är dock inte en garanti för att den 

reflekterade tron är sann i förhållande till sanningshalten i sakförhållandet, utan den kan 

fortfarande vara falsk som i ToM testet ´Sally-Ann task´ där protagonisten håller en falsk men 

reflekterad tro om var ett föremål befinner sig (Barrett, 2011). Någonstans i brytpunkten 

mellan oreflekterad och reflekterad tro återfinns vår ToM tendens att tillskriva agenter i vår 

omgivning egna inre upplevelsevärldar och mentala tillstånd. Just att denna tendens återfinns i 

en brytpunkt är av vikt. Om tendensen skulle återfinnas helt bland våra oreflekterade 

trosföreställningar så skulle (H)ADD generera tidigare nämnda individ med närmast ett 

kroniskt tillstånd av paranoida vanföreställningar. Om dock tendensen att tillskriva inre 

upplevelsevärldar enbart skulle återfinnas bland våra reflekterade trosföreställningar så skulle 

det generera den tidigare nämnda individen som fortfarande står och funderar på vad det är 

som kommer springande när lejonet kastar sig över individen i fråga. Här ses även 

avvägningen som nämndes tidigare om att (H)ADD är ett snabbt system men ändock med ett 

tröskelvärde.  

En annan tendens människan har som påverkar varför vi tillskriver agens till händelser 

är vårt teleologiska tänkande (Knutsson Bråkenhielm, 2012). Det går här att dra paralleller 

med när Gärdenfors (2009) säger att människan har en stark drift att leta efter kausala 

samband. Vi vill, intuitivt, tillskriva skeenden en orsak, gärna orsakat av en agent. Vårt 
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teleologiska tänkande och vår kausala drivkraft får även andra konsekvenser för religionen 

och den religiösa tron. Vi har intuitivt svårt att greppa att jorden, vårt solsystem och 

universum kom till i enlighet med Big bang- teorin. Vår intuition vill hellre generera 

bakomliggande agentskap och med tanke på vad det är denna eller dessa agenter har 

frambringat så kan det inte vara frågan om en människa eller annat djur, utan det måste vara 

en gränsöverskridande agent. Denna agent måste även ha någon form av egen inre 

upplevelsevärld, även om den kanske inte liknar vår och därför tillskriver vår ToM denna eller 

dessa transcendentala agenter någon form av inre upplevelsevärld (Barrett, 2010; Knutsson 

Bråkenhielm, 2012). Återigen, bara för att vi har dessa tendenser så säger de inte någonting 

om sanningsvärdet i denna reflekterade trosföreställning.  

En tredje faktor som spelar roll för om vi tillskriver en upplevd agens till en 

bakomliggande agent är miljö och kontext. Det går att sätta upp två generella miljö- och 

kontextpåverkande faktorer som påverkar gränsvärdet för (H)ADD. Det första är om det 

uppkommer en situation som på något sätt är brådskande och stressande t.ex. när individens 

liv och hälsa upplevs stå på spel eller om individen befinner sig i en hotfull miljö samt när 

individen upplever ängslan och ångest. Den andra är när individen tar in motstridig eller 

tvetydig sinnesstimuli t.ex. om det inte riktigt går att avgöra om ett objekt är en levande 

organism eller ett dött ting, vilket mycket väl kan uppstå med tanke på begränsningarna våra 

sinnensmodaliteter har. Låt säga att P upplever sig se någonting som precis ligger på gränsen 

av det intervall av ljusvågor mellan 400-700 nanometer som våra ögon kan uppfatta, då kan 

vår kognitiva apparatur reagera enligt den ovan nämnda ´better safe than sorry´ princip 

(Barnes & Gibson, 2013). Exakt hur dessa miljö- och kontextpåverkande faktorer tar sig 

uttryck kan dock vara högst varierande. Som redan nämnts så kan även vissa 

sjukdomstillstånd, schizoid personlighetsstörning, latent schizofreni samt 

autismspektrumstörning påverka gränsvärdet för (H)ADD åt antingen ena eller andra hållet. 
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Duppils (2010) använder termen grundstimuli för att förklara hur känslan och atmosfären för 

en plats, t.ex. ett kyrkorum, smälter samman med P´s intrapsykiska material och på så sätt 

genererar en helhet, s.k. grundstimuli, som kan resultera i att P konstruerar upplevelsen av 

t.ex. en MKI-agent. 

 

3.3.2 Förklaringsmodell enligt KVR 

Dessa korrelationer, tillsammans med vad som tagits upp gällande (H)ADD och ToM, 

ger att om sinnesmodaliteterna hos P i en specifik kontext registrerar någonting som kan 

tolkas som en störning i det upplevda mönstret, i upplevelse U, och om störningen i mönstret 

tolkas teleologiskt så uppmärksammar (H)ADD hos P detta och registrerar agens S. Än så 

länge är det frågan om helt oreflekterat genererade trossatser om sakförhållandet. Vid nästa 

steg så söker (H)ADD efter en eventuell agent bakom den upplevda agensen. Steget från 

agens till agent kan ske både oreflekterat och reflekterat, direkt eller senare i enlighet med 

Geels (2002) definition. Om det sker oreflekterat sker det oftast direkt och om det är 

reflekterat sker det oftast i efterhand. Om P finner en intuitivt koherent förklaring till S, 

antingen i form av en profan agent, så som en annan människa, eller profant skeende, så nöjer 

sig (H)ADD, vårt teleologiska tänkande och vår kausaldrift med detta och processen avslutas. 

Om en profan förklaring inte kan presenteras så börjar (H)ADD, vårt teleologiska tänkande 

och vår kausaldrift söka förklaringar till S utanför de intuitivt koherenta ramarna. Det är här 

våra kulturellt betingade MKI-koncept kan anammas av dessa kognitiva mekanismer och 

producera en förklaring av S. När en MKI-förklaring på detta sätt presenterats och godtagits 

av P, så finns en agent O till den upplevda agensen S. Observera att enbart för att en MKI-

förklaring nu finns till den upplevda agensen S så innebär inte det att det är en mystik 

upplevelse. Det är först om P upplever att relationen R mellan sig och O i U är av religiös art 

eller på något annat sätt är sammansatt så att P upplever att O i U är av en mystik art som  den 
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upplevda entiteten är religiöst eller mystikt betingad. Om P upplever R med O som religiös 

eller mystik, kanske tack vare den kontext S upplevs i, så innebär det att O tolkas som en 

övernaturlig
7
 entitet med religiösa eller mystika förtecken. Även fast O är en övernaturlig 

entitet så tillskrivs denna, med hjälp av ToM hos P, aspekter i form av egna inre 

upplevelsevärldar och mentala tillstånd, och således subjektskap, men på ett sådant sätt att O 

blir transcendental. Om P sen tillskriver O aspekter av sådan art att det gör O till en 

förfädersande, ett folktroväsen eller en gudom beror på andra faktorer så som kontext och 

förklaringsvärde (Se bl.a. Barrett, 2010; Tremlin, 2006; Whitehouse, 2004; Knutsson 

Bråkenhielm, 2013). 

 

3.3.3 Problematisering av KVR:s förklaringsmodell 

På detta eller liknande sätt resonerar olika forskare inom den kognitionsvetenskapliga 

religionsforskningen om hur människan konstruerar upplevelsen av transcendentala entiteter. 

Men det är ett högst problematiskt sätt att resonera. Det finns ett antal punkter där 

resonemanget inte går ihop:  

(1) Detta synsätt förutsätter att det redan finns i alla fall ett frö av antingen religiös tro 

eller tro på transcendentala entiteter för att ens tolka den upplevda agensen S som orsakad av 

en transcendental entitet O, undantaget kan eventuellt vara vid upplevelsen av apparitionen. 

Även dessa skulle dock upplevaren kunna bortförklara som hallucinationer även om de 

klassas som trovärdiga sådana (Se Duppils, 2010).  

(2) Det finns många ´om´ i förda resonemang för hur vi konstruerar transcendentala 

entiteter, det innebär att det finns flera tillfällen då tolkningsprocesserna skulle kunna ta en 

                                                 
7
 Etymologin för ordet övernaturlig är ur metafysisk betydelse i egentlig mening en omöjlighet eftersom om 

någonting är övernaturligt så kan det inte existera i vår värld och således inte heller erfaras eftersom det pekar på 

någonting som står utanför vår värld. Begreppet är ändock valt av enkelhetsskäl.  
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annan väg och avslutas med att tolka agensen som en vanlig profan händelse, om än kanske 

skrämmande och udda.  

(3) Steven Horst (2014) säger, som ett ifrågasättande, att (H)ADD inte är en garant för 

konstruerandet av transcendentala entiteter. Han grundar sitt ifrågasättande på att vi som 

människor inte kan vara ensamma om att ha en (H)ADD-mekanism, för precis som med det 

ursprungliga begreppet ADD och dess evolutionära samt sociala komponenter så torde 

mekanismen även finnas hos andra arter men människan är den enda art som vi till dags dato 

vet konstruerar transcendentala entiteter och MKI-koncept.  

(4) Det har inför detta arbete inte hittats någon kognitivt neurovetenskaplig eller 

neurologisk forskning kring begreppet (H)ADD, det innebär att den kunskap som finns om 

denna kognitiva mekanism kommer från evolutionspsykologin och kognitionsvetenskapen 

vilket innebär att begreppet är helt teoribaserad och således, även om det inte omöjliggör, 

försvårar för teorin. Det finns så att säga inga ´hard evidence´ för dess existens.  

(5) Även om teorin om (H)ADD skulle visa sig stämma så är inte det i sin tur någon 

garant för att vår ToM skulle tillskriva dessa agenter, oavsett art, subjektskap med tillhörande 

aspekter av egna inre upplevelsevärldar och mentala tillstånd. I litteraturen tillhörande KVR, 

som använts i aktuella arbete, ges inga ingående förklaringar till hur vår ToM tillskriver dessa 

MKI- agenter subjektskap utan det verkar helt enkelt antas att det går per automatik. Om det 

dock ses till beskrivningarna av de olika ToM teorier som tas upp i detta arbete så är det inte 

en självklarhet att MKI-agenter tillskrivs subjektskap, återigen undantaget apparationer. Med 

tanke på att de flesta moduler i (M)TT samt hela ST och MNT kräver att P upplever O på ett 

direkt sätt för att P skall tillskriva O subjektskap, vilket vid en upplevelse av agens inte är 

säkert eftersom upplevelsen av agens inte per definition kräver att P på ett direkt sätt upplever 

O utan det kan vara så att P enbart upplever själva agensen men inte ser den bakomliggande 

agenten. 
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4 Diskussion, analys och slutsats 

Det övergripande syftet med föreliggande arbete var att utröna om den kognitiva 

neurovetenskapen har någonting att tillföra den kognitionsvetenskapliga religionsforskningen 

och således om disciplinerna kan ha något utbyte mellan varandra. Den konkreta 

frågeställningen som skulle besvaras utifrån en kognitivt neurovetenskaplig utgångspunkt var: 

 Vilka neurala korrelat finns det för begreppen (Hypersensitive) Agency 

Detection Device och Theory of Mind? 

 Hur står sig den kognitionsvetenskapliga religionsforskningens förklaring av 

fenomenet transcendentala entiteter i en kognitivt neurovetenskaplig kontext? 

I detta avsnitt kommer således en längre diskussion och analys att hållas med 

utgångspunkt i det som framkommit i föreliggande arbete. Denna diskussion och analys 

kommer utmynna i ett besvarande, både av arbetets övergripande syfte samt av dess konkreta 

frågeställning. Invävt i diskussionen kommer även bemötande gentemot den kritik om hur 

KVR använder (H)ADD och ToM som tagits upp att föras fram.   

 

4.1 Diskussion och analys 

Hela detta arbete har i egentlig mening beskrivit en fyrstegsprocess för hur vår tendens 

till att konstruera transcendentala entiteter i upplevelser ser ut. Dessa steg är inte helt 

avskärmade från varandra även om de är klart distinkta. De är beroende av varandra på så sätt 

att nästkommande steg i processen inte tas förrän det pågående steget är slutfört, med vissa 

undantag, samt att utfallet av varje steg påverkar åt vilken riktning nästkommande steg i 

processen tar. Det första steget består i att upptäcka en brytning i det upplevda 

koherensmönster som vi kallar verkligheter, det andra steget är att tillskriva den upplevda 

brytningen agens, det tredje steget består av att tillskriva ett bakomliggande agentskap och det 
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fjärde steget består av att tillskriva agenten subjektskap. Dessa fyra steg är allmänt hållna och 

oberoende av om U tolkas som profan, religiös eller mystik. Vid vart och ett av dessa steg 

finns det olika former av påverkansfaktorer som influerar oss i vår tolkning av U och det är 

dessa påverkansfaktorer som avgör vilken R vi upplever i förhållande till U och som nämnt är 

det R i en upplevelse som definierar den som profan, religiös eller mystik, för att bara nämna 

några. För att de diskussioner som förts i detta arbete skall ha relevans för den kognitiva 

neurovetenskapen så behöver neurala korrelat för varje steg identifieras samt att få de olika 

trådarna i koherensnätet att passa ihop med varandra på ett bättre sätt än till dags dato. I denna 

diskussion skall därför varje steg tas upp för att undersöka hur eventuella koherenstrådar kan 

se ut för att skapa ett koherent mönster som kan ge en förklaring av varför vi konstruerar 

transcendentala entiteter.  

Det första steget är det mest basala och handlar, i kognitivt neurovetenskapliga termer, 

om inkommande rådata i form av sinnesstimuli, både sådana som når upp till en medveten 

nivå samt subliminala dito. Dessa inkommande rådata genomgår dock ett antal processer, 

speciellt de sinnesdata som når upp till en medveten nivå. Sinnesstimuli som når upp till en 

medveten nivå har färgats och formats av olika multimodulära processer, t.ex. i thalamus. Det 

tillsammans med de olika begränsningar och anpassningsförmågor våra sinnesmodaliteter har 

samt vår subjektiva sinnesmedvetenhet fungerar i detta steg som påverkansfaktorer. Så det vi 

erfar som S i U är inte en korrekt avbildning av sakförhållandet för S. Det går här att dra 

koherenstrådar med när Yandell säger att det P upplever är hur S framstår för P i U oberoende 

av sanningshalten i sakförhållandet för S. Med kognitionsvetenskapliga termer är det en 

brytning i det upplevda koherensmönstret som skapar S för U och gör oss uppmärksamma på 

att någonting sker inom våra sinnesmodaliteters gränser. Vidare så går det än inte att hävda att 

P har en R till S i U. 
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Det andra steget innebär att tillskriva agens till den upplevda brytningen i 

koherensmönstret. Således så har (H)ADD nu aktiverats och söker efter en möjlig agens till S 

med påverkan av vårt teleologiska tänkande och vår kausaldrift. När (H)ADD har funnit 

agens så blir denna upplevda agens S i U, oberoende av sanningshalten i om S verkligen är 

agens eller inte. Det är dock inte säkert att det än så länge finns ett O
8
 för U då en upplevd 

agens inte per definition kräver ett O i form av en agent. Det finns även en preliminär R 

mellan P och S i U. Detta preliminära R är beroende av P´s intrapsykiska processer samt vilka 

minnen och emotioner som bl.a. amygdalan hos P kopplat samman med den inkommande 

rådata. Den andra påverkansfaktorn är den miljö och kontext vilket sammantaget, med de 

intrapsykiska processerna, skapar den grundstimuli där P upplever agensen. Vidare så ger det 

även att amygdalan har börjat utvärdera relevansen av U för den egna individen samt 

förbereda eventuella perifera system så som associationsområdena AAA, OAA och VAA för 

att avgöra vad det är P upplever. Amygdalan, om argumentationen om dess roll för (H)ADD 

håller, torde på detta stadie även börja förbereda för eventuella responser på inkommande 

sinnesdata. I detta steg formas även den oreflekterade tron om sakförhållandet som senare 

ligger till grund för vår reflekterade tro.   

Övergången från det andra steget till det tredje steget är mindre tydlig än övergången 

mellan steg ett och två. Även fast många av de processer som förekommer i steg två och tre 

går in i varandra så har ändock avgränsningen gjorts när agens har tillskrivits den upplevda 

störningen i koherensmönstret och P börjar söka efter en bakomliggande agent. För att P skall 

fortsätta att tolka störningen i koherensmönstret som agens så förutsätts en bakomliggande 

agent, även om en initialt upplevd agens inte per definition kräver en bakomliggande agent 

eftersom denna initiala bedömning P gör kan visa sig vara falsk. Däremot är det inte sagt, 

enbart för att P initialt tolkar att den upplevda agensen har en bakomliggande agent, att denna 

                                                 
8
 Eftersom den upplevda agenten i detta resonemang även är upplevelsens O så kommer dessa två användas om 

vartannat beroende på meningsuppbyggnad och vilket uttryck som är mest passande.   
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första utvärdering står sig. Det kan visa sig att det skeende som P tillskrev agens och 

bakomliggande agentskap visar sig vara någonting annat. För diskussionens skull så antar vi 

att P inte finner någon annan förklaring till S än agens och bakomliggande agentskap. När P 

har fastställt agentskap så finns även ett O för U, agenten i sig, oavsett om P på ett direkt eller 

indirekt sätt upplever O och oberoende av sanningshalt gällande agentens existens. Eftersom 

det nu finns ett O för P att fokusera på så, om argumentationen håller, börjar AAA, OAA, 

VAA samt VCAA att försöka lokalisera, kategorisera samt identifiera O. Även om P inte 

direkt kan se eller uppleva O så börjar våra intuitiva kunskapsdomäner och ontologiska 

kategorier, med hjälp av precis nämnda associationsområden, att söka en intuitivt koherent 

förklaring till agenten. Om P inte finner det så börjar de intuitiva kunskapsdomänerna och 

ontologiska kategorierna att söka utanför det intuitivt koherenta för att finna en förklaring till 

O. Det går att se det som att våra intuitiva kunskapsdomäner och ontologiska kategorier, 

tillsammans med vårt teleologiska tänkande, försiktigt börjar söka sig utanför det intuitivt 

koherenta, med andra ord är det små steg utanför dessa ramar som tas, och fortsätter att sakta 

flytta fram gränserna tills ett koncept som systemet accepterar har presenterats. Systemet gör 

således inga stora hopp direkt in i det rent bisarra utan söker i första hand efter minimalt 

kontraintuitiva förklaringar som på olika sätt är förankrade hos P. Detta medför till att R 

fastställs i U och således har vi då eventuellt en religiös eller mystik U, beroende på utfallet 

av steg tre. Förda resonemang kan verka abstrakta men vi har trots allt en hjärna och en 

kognitiv apparatur som är konstruerad för att söka mening och se mönster, även där det inte 

finns. Upplever vi någonting som inte stämmer överens med våra förutfattade mönster så 

fyller vår hjärna per automatik i mönstret för att ge en koherentbild av det upplevda, även om 

den kan innefatta MKI-koncept. Det går att jämföra med den blinda fläcken i vårt synfält där 

hjärnan fyller i åt oss så att vi upplever en fullständig koherent bild framför våra ögon. Det är 

i det glappet som blir mellan hur vi förväntar oss S och hur vi upplever S som MKI-koncept 
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får sin grund och i processen där vår hjärna fyller i åt oss som dessa MKI-koncept får sin 

slutgiltiga form.    

Det fjärde och sista steget är att tillskriva den upplevda agenten, oavsett sanningshalt i 

dess existens samt vad R kan tänkas vara, subjektskap och det görs av vår ToM. Just steg fyra 

är det steg som innehåller flest problem för KVR´s förklaringsmodell. KVR använder 

begreppet ToM för att närmast slentrianmässigt tillskriva MKI-agenter subjektskap men som 

nämnts är det problematiskt, speciellt om den upplevda MKI-agenten inte erfars på ett direkt 

sätt. De moduler som bygger upp (M)TT kräver, med undantaget av ToMM, att P erfar 

agenten på ett direkt sätt för att P skall tillskriva agenten subjektskap, detsamma gäller hela 

ST-teorin och MNT-teorin. Modulerna ID, EDD och SAM samt hela ST blir i och med MNT 

närmast överflödiga då de processer som dessa beskriver kan förklaras utifrån hur vårt system 

av spegelneuroner fungerar. Det bör dock nämnas att det finns vissa poänger med när Uithol 

et al. problematiserar MNT eftersom det handlar om snabba och enkla processer. Däremot 

finns det inget som säger att de processer som utförs av ToMM varken behöver vara enkla 

eller tillhöra vårt system av spegelneuroner. Det kan mycket väl vara så att först reagerar vårt 

spegelneuronsystem som sedan matar vår ToMM-funktion med data för högre former av 

bearbetningsprocesser. Om det dock är så att P inte upplever O på ett direkt sätt så finns det 

inget som säger att vår ToMM-funktion inte kan matas med data från våra andra intuitiva 

kunskapsdomäner och ontologiska kategorier samt från vårt teleologiska tänkande och vår 

kausaldrift tillsammans med data från (H)ADD för att på så sätt konstruera subjektskap för 

den förmodade agenten. Att på detta sätt eliminera ID, EDD, SAM samt ST-teorin till förmån 

för att förklara dem med hjälp av MNT samt kombinera MNT med ToMM ger även en 

förklaring till hur andra arter kan ha en begränsad och kroppsorienterad ToM men svarar även 

på Horsts kritik genom att det inte läggs lika mycket vikt vid (H)ADD, även om (H)ADD är 

viktig i sammanhanget, utan förskjuta mycket av vikten till ToM, i just det här fallet där 
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agenten kanske inte erfars på ett direkt sätt så läggs mer vikt vid ToMM än MNT vid 

tillskrivande av subjektskap. Det här synsättet är dock inte helt nytt. Goldman försökte, som 

nämnts, kombinera (M)TT och ST till en hybridteori och ovan nämnda liknar denna 

hybridteori på många plan, men det finns även skillnader som är av vikt. Den form av 

introspektion och tillhörande I-code som Goldman försöker arbeta in i sin hybridteori är 

problematisk av samma anledning som all form av introspektion i förklarandet av 

vetenskapliga teorier är problematisk eftersom den är helt och hållet subjektiv och per 

definition inte kan vara objektiv. MTN fungerar som det system som på ett reflexartat sätt 

registerar rörelser och agerande hos agenter i vår omgivning som vi upplever på ett direkt sätt, 

här innefattas t.ex. även empatiska responser samt registrering av rörelse och riktning på 

ögonen i förhållande till ansiktets riktning samt för att avgöra relationerna mellan P, den 

upplevda agenten samt ett tredje objekt. Det handlar således om första och andra gradens 

ordningar. ToMM sköter bearbetning av tredje, fjärde, femte o.s.v. gradens ordningar. För att 

hjärnan skall klara av det så går det inte att räkna in ToMM till vårt system av spegelneuroner 

utan de kan ses som högre komplexa system som matas med data ifrån antingen vårt 

spegelneuronsystem, om agenten erfars på ett direkt sätt, eller matas med data från andra 

system, t.ex. associationsområden, multimodulära områden så som thalamus, intuitiva 

kunskapsdomäner samt ontologiska kategorier, om agenten erfars på ett indirekt sätt. Dessa 

två system kan då interagera med varandra och influerar varandra, så ToMM matar även vårt 

spegelneuronsystem med data. Denna teori, om den håller, innebär även att ToMM behövs för 

att kunna konstruera transcendentala entiteter eftersom vårt spegelneuronsystem inte i sig 

självt skulle klara av att forma de abstrakta MKI-koncept som krävs för detta.  
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4.2 Slutsats 

Är då (H)ADD och den ovan presenterade teorin om ToM (ToMM och MNT) 

tillsammans med MKI-koncept tillräckliga för att förklara hur vi konstruerar transcendentala 

entiteter? Kort och gott är svaret nej. Även om (H)ADD och ToM tillsammans med MKI-

koncept, enligt de modifierande teorier som presenterats i diskussionen för detta arbete, kan 

ses som de grundpelare som ger oss förmågan att konstruera transcendentala entiteter så är det 

inte dessa som är drivande när människor konstruerar dessa entiteter i upplevelser. Det är först 

när dessa kombineras med våra andra intuitiva kunskapsdomäner och ontologiska kategorier 

samt vårt teleologiska tänkande, sökande efter mönster samt kausaldrift som transcendentala 

entiteter kan genereras. Hur dessa MKI-agenter får sin form är dock mer kulturellt än 

kognitivt eller neurologiskt betingat.  

Gällande neurala korrelat för (H)ADD så har det inte till detta arbete hittats varken 

teoretisk eller empirisk data, dock skulle amygdalan, som föreslagits, kunna spela en 

framträdande roll med tanke på dess egenskaper kopplade till vår uppmärksamhet. För att 

kunna avgöra dessa neurala korrelationer till (H)ADD krävs dock empirisk forskning som går 

utanför detta arbetes ramar. När det gäller neurala korrelat för ToM finns det både teoretisk 

och empirisk data att tillgå även fast den, som framkommit, tidvis är problematisk och mer 

forskning behövs. Ett annat problem gällande ToM är övergången mellan den psykologiska 

och den neurologiska förklaringen eftersom den neurala förklaringsmodellen av ToM inte är 

nog för att förklara de höge ordningens representationer som krävs för att kunna ha en ToM 

som går utöver den rent kroppsorienterade. För detta skulle, som nämnt, ToMM kunna stå 

som förklaring men då uppstår problemet med vad det finns för neurala korrelat för ToMM 

vilket inte har hittats till detta arbete mer än Baron-Cohens tredelade krets. En annan fråga 

som i och med detta uppstår är vilka neurala korrelat som finns till vårt teleologiska tänkande 

och vår kausaldrift. Det är dock inte för detta arbete att svara på då det går utanför den 
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fastställda frågeställningen men frågan är relevant och kräver sina svar för att driva 

forskningen om neurala korrelat för konstruerandet av transcendentala entiteter framåt. 
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5 Slutreflektion 

Sammantaget för detta arbete så får det nog sägas att frågeställningarna som ställdes 

upp är besvarade. Svaren är dock inte uteslutande jakande utan problem finns och det sätt som 

begreppen (H)ADD, ToM samt MKI används på av KVR går att ifrågasätta. Det vore dock fel 

att hävda att det är frågan om oöverstigliga hinder. Vissa av problemen är lätt avhjälpta 

medan andra kräver avsevärt mer forskning. Det leder över till detta arbetes övergripande 

syfte vilket även det får anses uppfyllt, även om just detta arbete enbart är en liten 

dörröppnare för vad som skulle kunna bli ett givande utbyte över disciplingränserna och det är 

nog här som den största vinningen av detta arbete återfinns. Sist vill jag återigen poängtera att 

detta är en teoretiskt grundad filosofisk litteraturstudie inom ett naturvetenskapligt ämne. Det 

innebär att de resonemang som förts och de slutsatser som genererats har ett begränsat 

förklaringsvärde men dessa resonemang och slutsatser kan ändock stå som en grund för vidare 

forskning med en empirisk inriktning. På så sätt stärks således de broar mellan den mer 

humanistiskt, teoretiskt samt psykologiskt inriktade religionsvetenskapen och den empiriska 

forskningen och då kanske framförallt bron till den kognitiva neurovetenskapen. 

  



48 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Alcorta, C. S (2006). Religion and the life course: Is adolescence an ”experience expectant” 

period for religious transmission?. McNamara, Patrick (Ed.) Where god and science 

meet – The neurology of religious experience (pp.55-79). Westport: Praeger publishers 

 

Apperly, I. A (2006). Beyond Simulation- Theory and Theory- Theory: Why social cognitive 

neuroscience should use its own concepts to study “theory of mind”. Cognition, 107, 

266-283. Doi: 10.1016/j.cognition.2007.07.019   

 

Attfield, R (2014). HADD, Determinism and Epicureanism: An Interdisciplinary 

Investigation. Trigg, Roger & Barrett, Justin (Eds.). The Roots of Religion- Exploring 

the cognitive science of religion (pp. 75-91). Farnham: Ashgate Publishing Limited  

 

Audi, R (2014). Intuition, Agency Detetion, and Social Coordinations as Analytical and 

Explanatory Constructs in the Cognitive Science of Religion. Trigg, Roger & Barrett, 

Justin (Eds.). The Roots of Religion- Exploring the cognitive science of religion (pp. 17-

37). Farnham: Ashgate Publishing Limited 

 

Barnes, K & Gibson, N.J.S (2013). Supernatural agency: Individual difference predictors and 

situational correlates. The International Journal for the Psychology of Religion, 23, 42-

62. Doi:10.1080/10508619.2013.739066 

 

Baron-Cohen, S (1997). Mindblindness- An essay on autism and theory of mind.  

Cambridge: The MIT Press 

 



49 

 

Baron-Cohen, S; Leslie, A; Frith, U (1985). Does the autistic child have a “theory of 

mind”?. Cognition, 21, 37-46. Doi: 0010-0277/85/$3.50 

 

Barrett, J (2010). Cognitive Science, religion and theology. Schloss, Jeffrey & Murray, 

Michael J. (Red.) The believing primate - Scientific, philosophical, and theological 

reflections on the origin of religion (pp. 76-99). Oxford: Oxford University Press 

  

Barrett, J (2011). Cognitive science, religion and theology - From human minds to divine 

minds. West Conshohocken: Tempelton Press 

 

Barrett, J & Johnson, A.H (2003). The role of control in attributing intentional agency to 

inanimate objects. Journal of Cognition and Culture, 3, 208-216. 

 

Cheng, Y; Lin, C-P; Liu, H-L; Hsu, Y-Y; Lim, K-E & Hung, D (2007). Expertise modulates 

the perception of pain in others. Current Biology. 17, 1708-1713. 

Doi:10.1016/j.cub.2007.09.020   

 

d´Aquili, E & Newberg, A (1999). The mystical mind - Probing the biology of religious 

experience. Minneapolis: Augusburg Fortress Press 

 

Duppils. S. K (2010). Hemsökta Platser? - En Religionspsykologisk Tolkning av Platsbunden 

Entitetkontinuitet. Uppsala: Swedish Science Press 

 

Egidius, H (Red.) (2008). Psykologilexikon. Stockholm: Natur och Kultur 

 



50 

 

 

Focquaert, F; Braeckman, J & Platek, S.M (2008). An evolutionary cognitive neuroscience 

perspective on human self-awareness and theory of mind. Philosophical Psychology, 

21, 47-68. Doi: 10.1080/09515080701875156 

 

Gazzaniga, M.S; Ivry, R.B & Mangun, G.R (2013). Cognitive Neuroscience - The biology of 

the Mind. 4:e internationella student uppl. New York: W.W. Norton & Company 

 

Geels, A (2002). Att betrakta tillvarons grund - Mystik i världens religioner. Lund: 

Teologiska institutionen 

 

Goldman, A.I (2006). Simulating minds- The philosophy, psychology, and neuroscience of 

mindreading. New York: Oxford University Press 

 

Guthrie, S (1980). A cognitive theory of religion. Current Anthropology. 21, 181-203.  

Doi: 0011-3204/80/2102-0003$02.85 

 

Gärdenfors, P (2009). Den meningssökande människan. Stockholm: Natur och Kultur 

 

Horst, S (2014). Whose Intuitions? Which Dualism?. Trigg, Roger & Barrett, Justin (Eds.). 

The Roots of Religion- Exploring the cognitive science of religion (pp. 37-55). Farnham: 

Ashgate Publishing Limited  

 

Karlhede, A (u.å). relativitetsteorin. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/relativitetsteorin [2016-02-17] 



51 

 

 

Knutsson Bråkenhielm, L (2012). Har religionens sanning med dess uppkomst att göra?. 

Franck, Olof & Stenmark, Mikael (Red.) Att undervisa om religion och vetenskap - Med 

grund i ämnesplanen för religionskunskap (ss. 81-96). Lund: Studentlitteratur  

 

Leslie, A.M (1987). Pretense and representation: The origin of “theory of mind”. Psychology 

Review. 94, 412-426. Doi: 0033-295X/87/$00.75 

 

Leslie, A.M & Thaiss, L (1992). Domain specificity in conceptual development: 

Neuropsychological evidence from autism. Cognition. 43, 225-251.  

Doi: 0010-0277/92/$8.60  

 

Lubcke, P (Red.) (1988).  Filosofilexikonet. Stockholm: Bokförlaget Forum 

 

Lundh, L-G; Montgomery, H & Waern, Y (2007). Kognitiv psykologi. Lund: Studentlitteratur 

 

Marraffa, M (u.å). Theory of mind. The internet encyclopedia of philosophy. 

http://www.iep.utm.edu/theomind/print [2016-02-16] 

 

Mitchell, P & Ziegler, F (2013). Fundamentals of developmental psychology. 2:a uppl. Hove: 

Psychology Press 

 

Newberg, A; d´Aquili, E & Rause, V (2002). Why god won`t go away - Brain science & the 

biology of belief. New York: Ballantine books 

 



52 

 

Newberg, A (2006). Religious and spiritual practices: A neurochemical perspective. 

McNamara, Patrick (Ed.) Where god and science meet – The neurology of religious 

experience (pp.15-31). Westport: Praeger publishers  

 

Pessoa, L (2010). Emotion and cognition and the amygdala: From “what is it?” to “What`s to 

be done?”. Neuropsychologia. 48, 3416-3429. 

Doi:10.1016/j.neuropsychologia.2010.06.038 

 

Runehov, A.L.C. (2007). Sacred or neural? - The potential of neuroscience to explain 

religious experience. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht GmbH Co KG 

 

Runehov, A.L.C. (2011). Theory of Mind.  Runehov, Anne & Oviedo, Lluis (Red.) 

Encyclopedia of Sciences and Religions (pp.2025-2033).Dordrecht: Springer  

 

Smith, E.E; Nolen-Hoeksema, S; Fredrickson, B.L & Loftus, G.R (2002). Atkinson and 

Hilgard´s introduction to psychology. Belmont: Wadsworth Publishing Company  

 

Tremlin, T (2006). Minds and gods - The cognitive foundations of religion. New York: 

Oxford University Press  

 

Uithol, S; van Rooij, I; Bekkering, H; Haselager, P (2011). What do mirror neurons mirror?. 

Philosophical Psychology, 24, 607-623. Doi: 10.1080/09515089.2011.562604 

 

Webb, M (2011). Religious Experience. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

http://plato.stanford.edu/entries/religious-experience/ [2016-02-02] 



53 

 

Whitehouse, H (2004). Modes of religiosity - A cognitive theory of religious transmission. 

Oxford: Altamira Press  

 

Yandell, K.E. (2001). The epistemology of religious experience. Cambridge: Cambridge 

University Press 

 

 

 

 
 

 


