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Abstract 

In this thesis I analyse C. Stephen Evans and Alvin Plantingas perspectives on the relationship 

between faith and reason. I consider whether their viewpoints are best seen as forms of fideism, 

rationalism or beyond these categories. I also discuss how to define fideism, rationalism, faith, 

belief and reason. I argue for the categorization model of weak and strong fideism and 

rationalism against possible alternatives because of its simplicity when comparing different 

perspectives. While Evans considers his viewpoint on the relationship between faith and reason 

as a form of fideism, Plantinga rejects the label on his perspective. Evans expresses that faith 

in some sense is beyond reason, but that reason has the possibility to become self-critical and 

be more in tune with religious faith. Plantinga suggests that belief in God can be a properly 

basic belief. He argues that it can be rational to believe in God without arguments. Even though 

their perspectives have differences between them, and both have fideistic and non-fideistic 

tendencies, I argue that their viewpoints are best categorized as weak fideism. Both understand 

reason in a way that is highly dependent on their theistic beliefs. I argue that reason needs to be 

defined as a capacity that to some extent transcends different worldviews to be meaningful. I 

furthermore conclude that fideism is a valuable term in philosophy of religion if defined clearly 

and pejorative uses are excluded.   
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1. Inledning 

Hur bör vi förstå förhållandet mellan religiös tro och förnuft? Kan och bör religiösa argumentera 

på ett sådant sätt att det är förståeligt för alla? Vi innehar olika ståndpunkter i frågor som dessa 

men ofta så finns det sådant som alltför lättvindigt tas för givet i diskussionen. Det kan i detta 

fall vara att utgå från den egna traditionens förståelse av förhållandet mellan religiös tro och 

förnuft utan att fundera vidare kring detta. I vissa fall leder det till en stark förnuftspessimism 

och i andra fall till en övertro till det mänskliga förnuftets förmågor. 

 

Genom att undersöka C. Stephen Evans och Alvin Plantingas perspektiv på förhållandet mellan 

religiös tro och förnuft så önskar jag att visa på utmaningar och möjligheter som finns inom 

diskussionen. I många sammanhang finns uppfattningen att om det inte existerar evidens för 

något så är det irrationellt att tro det. Detta är kanske särskilt tydligt i hur vissa avvisar religiös 

tro med att det blott är tro utan några som helst bevis. Det är därför särskilt intressant att 

analysera Plantinga och Evans perspektiv då båda avvisar evidentialismens krav att ifall religiös 

tro ska vara rationell så måste det finnas evidens för den.1 Plantinga har fått stor inverkan på 

diskussionen om rationalitet och gudstro med sitt synsätt att gudstro kan vara ett properly basic 

belief.2 Evans för i sina texter utförliga diskussioner om förnuftet och dess gränser samt grunden 

för gudstro. Han problematiserar även vad som kan menas med att något är samstämmigt med 

förnuftet och om det kan vara det på olika sätt.3  

 

För att klargöra Evans och Plantingas perspektiv kommer jag att diskutera deras synsätt i 

förhållande till fideism. Det är ett begrepp som har ett stort antal definitioner men ett vanligt 

sätt att beskriva fideism är synsättet att tro går emot eller i alla fall bortom förnuftet. Det som 

särskilt gör det perspektivet intressant är att kritiker i många fall menar att fideism gör att den 

religiösa tron blir stängd att kunna kritiseras utifrån. Förespråkare av fideism kan istället mena 

att de inte behöver lägga fram argument för tron som ska vara åtkomliga för alla. Själva kärnan 

av den religiösa tron är istället så att den endast blir begriplig efter att en person genomgått 

trons förändring. Jag diskuterar det begreppet vidare i analysen och föreslår hur det kan förstås 

i sammanhanget. Jag analyserar även ifall Evans och Plantinga bör räknas som fideister och om 

det ens är ett värdefullt begrepp i sammanhanget. Rationalism används i uppsatsen som ett 

kontrastperspektiv till fideism. Det får mindre utrymme än fideism men är nödvändigt för att 

 
1 Evans. Faith Beyond Reason, 52, 152-153: Plantinga. “Reason and Belief in God”, 30, 74. 
2 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 73-87. 
3 Evans. Faith Beyond Reason, 114. 
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förstå vad som är ett alternativ till det. Det kan definieras som perspektivet att mänskligt förnuft 

helt (eller delvis) kan och bör bedöma religiös tro.  

 

Två ytterligare begrepp som är centrala för uppsatsens uppgift är tro och förnuft. Vid 

beskrivande av religiös tro använder både Evans och Plantinga en distinktion mellan faith och 

belief.4 Denna åtskillnad fångas inte på ett lika naturligt sätt i det svenska språket men jag 

kommer att använda Mikael Stenmarks klargörande diskussion om detta. Han menar att tro kan 

vara att hålla något för sant men också att tro i en annan betydelse kan innebära att lita på eller 

ha förtroende för någon eller något. I sättet som Evans och Plantinga använder begreppen blir 

believe motsvarande att ”tro att Gud finns” och faith motsvaras med ”att tro på Gud”.5 Jag utgår 

i uppsatsen från att den tillitsfulla relationen med förtröstan på Gud förutsätter tron att det 

faktiskt finns en Gud att ha tillit till. Med förnuft menar jag en tankeförmåga som syftar till att 

förstå omvärlden och som inte är helt beroende av en viss livsåskådning. I min förståelse av 

begreppet är det centralt att när det hänvisas till förnuftet så bör det inte vara så starkt knutet 

till en specifik livsåskådning att det inte kan bedömas eller förstås alls av andra utanför 

livsåskådningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att klargöra hur C. Stephen Evans och Alvin Plantinga ser på 

förhållandet mellan religiös tro och förnuft samt ta ställning till huruvida deras perspektiv kan 

räknas som fideism. Genom att diskutera hur deras perspektiv förhåller sig till fideism och 

rationalism så kan jag även sätta in diskussionen i en större teoretisk kontext. I denna diskussion 

blir det även relevant att komma fram till ifall fideism är en användbar term och hur den i så 

fall kan definieras.  

 

Den huvudfrågeställning som uppsatsen berör är: 

Vilka förhållningssätt har C. Stephen Evans och Alvin Plantinga när det gäller synen på 

förhållandet mellan religiös tro och förnuft och bör deras synsätt räknas som fideism? 

 

Jag har tre delfrågeställningar: 

Hur förstår de förhållandet mellan religiös tro och förnuft och varför menar de att det är ett 

rimligt förhållningssätt? 

 

 
4 Evans. Faith Beyond Reason, 3-7: Plantinga. “Reason and Belief in God”, 18-19. 
5 Stenmark. Tankar om Gud, kristen tro och livets mening, 125-127. 
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Vad ska vi mena med fideism och är det en användbar term? 

 

Bör Evans och Plantingas perspektiv räknas som fideism? 

1.2 Metod och teori 

Primärmaterialet analyseras genom en innehållslig idéanalys. Det innebär att jag beskriver och 

tydliggör de centrala texternas innehåll och de olika perspektiv som framkommer där. Jag tar 

även ställning till huruvida deras resonemang bör räknas som fideism.6 Sekundärlitteratur 

används för att vidare diskutera olika perspektiv på hur Evans och Plantingas synsätt förhåller 

sig till fideism. Jag använder mig i min analys, om Evans och Plantinga bör räknas som 

fideister, av olika kategorier av fideism och rationalism som jag argumenterar för. Jag analyser 

hur olika tankegångar i deras texter kan peka åt en mer fideistisk eller rationalistisk hållning. 

Valet av kategorisering argumenteras för genom att jag diskuterar hur begreppen fideism och 

rationalism kan definieras för uppsatsens syfte och om fideism är en användbar term. Förutom 

begreppen fideism och rationalism problematiseras även de centrala begreppen religiös tro och 

förnuft för att förtydliga hur de kommer att förstås i uppsats. Det centrala i uppsatsen är att göra 

en jämförande argumentationsanalys av Evans och Plantingas texter, se hur deras perspektiv 

förhåller sig till fideism och om det är en användbar term i diskussionen samt ta ställning till 

huruvida Evans och Plantingas synsätt på förhållandet mellan religiös tro och förnuft bör räknas 

som en form av fideism.7 

1.3 Material 

Det primärmaterial som jag utgår från i analysen är C. Stephen Evans bok Faith Beyond Reason 

och Alvin Plantingas kapitel ”Reason and Belief in God” samt Plantingas bok Knowledge and 

Christian Belief. Jag använder även Plantingas artikel ”The Prospects for Natural Theology” 

och boken Two Dozen (or so) Arguments for God av Jerry L.Walls och Trent Dougherty (red.) 

för att diskutera hans förhållningssätt till naturlig teologi och hur han ser på försök att framlägga 

evidens för Guds existens som är åtkomligt för alla. För en fördjupad bild av Evans syn på det 

ämnet har jag med hans bok Natural Signs and Knowledge of God.8  

 
6 Grenholm. Att förstå religion, 213-214.  
7 Beckman. Grundbok i idéanalys, 65-66: Johannesson. “Konsekvensprövning”, 66. 
8 Evans. Faith Beyond Reason: Plantinga. “Reason and Belief in God”: Plantinga. Knowledge and Christian Belief: Plantinga 
“The Prospects for Natural Theology”: Walls och Dougherty (red.). Two Dozen (or so) Arguments for God: Evans. 
Natural Signs and Knowledge of God.  
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För ett historiskt perspektiv på fideismbegreppet samt dess många olika definitioner tar jag 

hjälp av Thomas D. Carrolls artikel The traditions of fideism. Till hjälp för mina definitioner av 

fideism och rationalism samt i min diskussion om Plantinga och Evans bör räknas som fideister 

använder jag Mikael Stenmarks artikel Tro och vetandedebatten och dess kritiker, Förnuft och 

religiös tro av Michael Peterson et al och An Introduction to the Philosophy of Religion av 

William J. Abraham samt Evans bok Faith Beyond Reason, Penelhums kapitel “Fideism”, 

Anders Jeffners Vägar till teologi, Richard Askews kapitel “On fideism and Alvin Plantinga” 

samt Richard Amesburys inlägg Fideism i Stanford Encyclopedia of Philosophy. I Mikael 

Stenmarks bok Tankar om Gud, kristen tro och livets mening finns en beskrivning av hur 

begreppen faith och belief förhåller sig till det svenska begreppet tro som jag nyttjar.9 

 

I beskrivningen av teistisk och icke-teistisk rationalism använder jag Richard Swinburnes bok 

Faith and Reason samt J.L. Mackies bok The Miracle of Theism.10  

1.4 Forskningsläge 

Richard Popkin beskriver i The History of Scepticism fideism och skepticism i olika historiska 

författarskap.11 I God and Scepticism ger Terence Penelhum en indelning och överblick över 

två fideistiska huvudinriktningar conformist och evangelical fideism. Denna distinktion har 

flera andra filosofer senare använt.12 Thomas D. Carroll har skrivit artikeln The Traditions of 

Fideism där han ger en historisk redogörelse för fideismbegreppet. Förutom den historiska 

bilden av begreppet som artikeln bidrar med så visar han även på problematiken med att fideism 

alltför ofta används som en nedsättande term mot meningsmotståndare. Samtliga av dessa tre 

verk är viktiga genom den bakgrundskunskap som de ger av hur fideismbegreppet använts 

historiskt och olika perspektiv på vad som kan räknas till fideism13  

 

C. Stephen Evan går i Faith Beyond Reason igenom flera olika former av fideism samt 

diskuterar fideistiska drag hos ett antal centrala teologiska och filosofiska tänkare. Han 

särskiljer även mellan vad han menar är irrationell respektive ansvarsfull fideism. Han 

 
9 Carroll. The Traditions of Fideism: Stenmark. “Tro och vetandedebatten och dess kritiker”: Peterson et al. Förnuft och 
Religiös tro: Abraham. An Introduction to the Philosophy of Religion: Evans. Faith Beyond Reason: Penelhum. “Fideism”: 
Jeffner. Vägar till teologi: Askew. “On fideism and Alvin Plantinga”: Amesbury. “Fideism”: Stenmark. Tankar om Gud, 
kristen tro och livets mening. 
10 Swinburne. Faith and Reason: Mackie. The Miracle of Theism. 
11 Popkin. The History of Scepticism. 
12 Penelhum. God and Scepticism. 
13 Carroll. The Traditions of Fideism.  
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diskuterar i boken vad han uttrycker är fideistiska perspektiv från Thomas av Aquino, Immanuel 

Kant och Sören Kierkegaard. Hans eget synsätt analyseras särskilt med hjälp av Kierkegaards 

perspektiv.14 John Bishop argumenterar i Believing by Faith för en annan form av fideism än 

Evans. Han har kommit att bli en av de mer betydande filosoferna att benämna sitt eget 

perspektiv som fideism. Bishop förespråkar vad han uttrycker som modest fideism vilken är 

påverkad av William James.15 Deras böcker är särskilt intressanta som försök att presentera 

fideism som ett möjligt alternativ inom nutida religionsfilosofi.    

 

I diskussionen om förhållandet mellan religiös tro och förnuft inom religionsfilosofi så har 

Richard Swinburne varit en av de mest centrala teistiska evidentialisterna. I hans trilogi The 

Coherence of Theism, The Existence of God och Faith and Reason argumenterar han för varför 

det är sannolikt att Gud existerar samt uttrycker att det är av stor relevans för teister att lägga 

fram argument som visar på att deras tro är rimlig.16 J.L. Mackie har fått betydelse i 

diskussionen genom sin analys av styrkan i argument för och emot Guds existens i The Miracle 

of Theism och om ondskans problem för teister i Evil and Omnipotence. Han menar att i 

vägandet av argument så talar slutsatsen för att det inte finns någon Gud.17 Båda dessa filosofer 

argumenterar alltså för att det är möjligt och önskvärt att komma fram till en ståndpunkt ifall 

Gud existerar eller ej och om gudstro är rationellt, genom att se på evidens för och emot det. 

De representerar en skild förståelse av relationen mellan religiös tro och förnuft mot fideismen. 

 

Paul K. Moser är kritiskt till försök att argumentera för och emot Guds existens på det sätt som 

Swinburne och Mackie gör. Han menar istället i The Evidence for God och The Elusive God att 

det inte är möjligt med evidens för Gud genom ett åskådarperspektiv. Det är istället endast 

genom att villigt förändras av Guds osjälviska kärlek och som människa bli personifierad 

evidens av Gud, mer osjälviska moraliska agenter, som det går att visa på Gud. Han texter har 

fått inflytande som alternativ till traditionell naturlig teologi.18  

 

Alvin Plantingas kapitel ”Reason and Belief in God” har haft stor betydelse på samtalet om 

relationen mellan religiös tro och förnuft. Han försvarar tanken att gudstro kan vara ett properly 

basic belief, att det inte behövs skäl i form av argument för att gudstro ska vara rationellt. I 

Warranted Christian Belief, vilka de mest centrala tankarna sedan komprimerats till Knowledge 

and Christian Belief så argumenterar Plantinga även för ett rationellt berättigande av kristen tro 

 
14 Evans. Faith Beyond Reason. 
15 Bishop. Believing by Faith.  
16 Swinburne. The Coherence of Theism: Swinburne. The Existence of God: Swinburne. Faith and Reason.   
17 Mackie. The Miracle of Theism. Mackie. “Evil and Omnipotence”. 
18 Moser. The Evidence for God: Moser. The Elusive God. 
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som helhet.19 Det synsätt som han tillsammans med bland andra Nicholas Wolterstorff och 

William P. Alston kommit att representera har fått benämningen reformert epistemologi. En 

kritisk analys av det perspektivet från en katolsk synvinkel har Linda Zagzebski med flera gjort 

i Rational Faith. Hon är bland annat kritisk till Plantingas externalism som innebär att delar av 

det som rättfärdigar kunskap är utanför en persons medvetande, i kontrast till internalism där 

all sådan information är i en persons medvetande. Plantingas texter och olika förhållningssätt 

som argumenterats för kring hur religiös tro berättigas har fortsatt relevans för vilka möjliga 

perspektiv en kan inta gällande förhållandet mellan religiös tro och förnuft.20       

 

Mitt särskilda bidrag, som inte gjorts tidigare, är en jämförande analys av Plantinga och Evans 

perspektiv på relationen mellan religiös tro och förnuft. Undersökningen är av relevans för att 

klargöra vilka olika förhållningssätt gällande relationen mellan religiös tro och förnuft som 

finns hos dem. Genom att jag diskuterar deras synsätt och hur de förhåller sig till fideism så 

finns det möjligheter att både bedöma värdet av att använda det begreppet i sammanhanget samt 

utvärdera ifall deras perspektiv bör räknas som fideism.   

1.5 Disposition 

I första kapitlet presenterar jag uppsatsämnet, hur studien genomförs samt förutsättningarna för 

undersökningen. Andra kapitlet berör Plantingas synsätt på förhållandet mellan religiös tro och 

förnuft. Hans berättigande av gudstro och kristen tro samt kritik av klassisk foundationalism 

berörs särskilt.  Olika forskares perspektiv på om hans synsätt bör räknas som fideism tas även 

upp samt hans egen syn på detta. Tredje kapitlet behandlar Evans synsätt på relationen mellan 

religiös tro och förnuft. Hans förnuftsförståelse tas upp och även hans förhållningssätt till 

Kierkegaard, fideism och naturlig teologi. I fjärde kapitlet analyseras olika definitioner på 

fideism men även begreppen rationalism, religiös tro och förnuft diskuteras. Jag kommer vidare 

fram till användbara analyskategorier för fideism och rationalism. Slutligen analyserar jag i 

kapitlet ifall Evans och Plantingas synsätt på förhållandet mellan religiös tro och förnuft kan 

räknas som fideism. I femte kapitlet ger jag en sammanfattning av uppsatsens resultat.   

 
19 Plantinga. “Reason and Belief in God”: Plantinga. Warranted Christian Belief: Plantinga. Knowledge and Christian Belief.  
20 Zagzebski (red.). Rational Faith. 
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2. Plantinga och gudstro som properly basic belief 

2.1 Berättigande av gudstro och kristen tro 

I berättigandet av gudstro använder Plantinga the A/C model. Det är en modell baserad på 

Thomas Aquinas och Jean Calvins tankar om naturlig kunskap om Gud. Plantinga håller med 

dem om att det finns en sådan och utgår vidare från Calvins syn att det finns något som kan 

benämnas sensus divinitatis. Det kan ungefärligt översättas till en känsla av gudomlighet eller 

gudsinstinkt. Det innebär att vi har en viss förmåga som på sätt och viss fungerar som andra 

sinnen. Denna sensus divinitatis gör att vi i olika typer av omständigheter naturligt formar 

trosuppfattningar om Gud. Gudstro menas kunna komma fram naturligt inom en vid upplevelser 

av exempelvis det underbara av att se ett högt snötäckt berg, se vågor som slår mot stranden en 

sommarkväll, höra fågelsång om morgonen, känna vindens svalka en varm dag, befinna sig i 

stor rädsla för sitt liv och efter att ha gjort fel söka en önskan efter förlåtelse från någon större 

än en själv. Plantinga menar dock att om dessa upplevelser skulle försöka göras om till 

argument till att det måste finnas en Gud så är de tämligen svaga. Han exemplifierar detta med 

att det inte är så att en ser på himlen en afton, noterar att den är storslagen och genom detta drar 

slutsatsen att det finns en Gud. Det är istället så att gudstro är en grundläggande trosuppfattning 

för att Gud har skapat oss så att vi har en förnimmelse av Gud i olika sammanhang, och att 

denna tro formas av kognitiva förmågor som fungerar på det sätt som de är tänkta.21  

 

Det är enligt Plantinga rimligt att anta att om Gud skapat oss till sin avbild och vi nu har 

kognitiva förmågor som kan skapa tro på Gud, att de faktiskt fungerar för att frambringa sanning 

om Gud. Plantingas syfte här är alltså att argumentera för rimligheten av att gudstro är en 

grundläggande trosuppfattning, om teistisk tro faktiskt är sant. Det är alltså ett resonemang som 

inte fungerar lika bra för en person som inte tror att det finns någon Gud. Plantinga menar att 

gudstro är rationellt om det är sant att det finns en Gud. Han önskar visa att det inte är en fråga 

om att gudstro är irrationellt oavsett om det är sant eller falskt. Han vill också utmana de som i 

sina resonemang utgår från att det inte finns en Gud och därför bara avfärdar tanken att vi 

genom våra kognitiva förmågor kan få en förnimmelse av det gudomliga. Han menar att de 

behöver visa (och inte utgå från) varför vi ska anta att den mekanism som gör att vi kommer 

till tro på Gud inte är riktad till att producera sanning.22  

 

 
21 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 33-35. 
22 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 35-43. 



9 
 

Det är enligt Plantinga rationellt att tro på Gud utan argument för sin gudstro då vi genom Gud 

har fått en naturlig förmåga att lära känna Gud. Detta inbegriper dock att teistisk tro är sann, 

och kan inte på samma sätt rättfärdigas utanför denna sfär. Plantinga menar att vi går bortom 

vad som är möjligt inom filosofi vid försök att svara på om kristen tro faktiskt är sann. Han 

uttrycker att det inte finns något argument med premisser som accepteras av alla, eller nästan 

alla som visar på att kristen tro är sann. Dock anser han att det är mer troligt att kristen tro är 

sann, även gällande sådana typer av premisser. Boken Knowledge and Christian Belief avslutas 

med att Plantinga skriver att för honom som person så verkar kristen tro vara sann.23    

 

Plantinga utvecklar den tidigare modellen till the extendend A/C model som syftar till att inte 

bara rättfärdiga gudstro utan mer specifikt kristen tro. Grundläggande för människans situation 

enligt kristen tro menar han är att vi är skapade till Guds avbild men fallna i synd. Vi behöver 

räddning och försoning och Gud har en frälsningsplan genom Jesus Kristus liv, försonande 

lidande, död och uppståndelse. Kärnan av det innebär att det finns en möjlighet till räddning 

från synd, en förnyad relation med Gud och ett evigt liv. Gud har på olika sätt gjort att vi fått 

kännedom om detta. Plantinga tar upp tre olika sätt som vi fått information om denna process. 

För det första har detta skett genom Bibeln där Gud kommunicerat genom profeter och apostlar. 

Trots att människor skrivit ned de olika texterna i Bibeln så kan Gud ses som den huvudsakliga 

författaren enligt honom. Ett andra sätt Gud gett oss kännedom om budskapet är genom den 

heliga andens närvaro och agerande. Det är genom den heliga anden som människor kommer 

till tro på Gud (i betydelsen faith). Det tredje sättet Gud informerar oss om budskapet enligt 

Plantinga är genom tro, i tillit och förtröstan på Gud. Vi kan då få kunskap om den räddning 

och frälsning som finns hos Jesus Kristus.24 I fallet av att komma att tro på det kristna budskapet 

så är det alltså inte på samma sätt en naturlig känsla av det gudomliga som är styrande i 

Plantingas perspektiv, till skillnad från gudstro generellt. Det är inte heller endast genom:  

 

… memory, perception, reason, testimony, the sensus divinitatis, or any other of the cognitive 

faculties or processes with which we human beings were originally created.
25  

 

Det är istället den heliga andens verk som gör att människor kommer till tro och omfamnar det 

kristna budskapet. Den kristne har fått en trons gåva som gör att en tillits- och förtröstansfull 

tro kan finnas. Den kristna tron är rationellt berättigad enligt Plantinga om det vid etablerandet 

av tron inte finns något som gör att de kognitiva förmågorna fungerar inkorrekt för att få fram 

 
23 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 126. 
24 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 45-54. 
25 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 56. 
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sanning. Samt om processen som leder fram till tron fungerar så som tänkt enligt en högre plan, 

i den miljö den är menad att ge upphov till tro som är sann.26      

 

Plantinga betonar också att tro och kunskap inte står i kontrast till varandra. Det är istället så att 

tro är en särskild form av kunskap. När någon tror på det kristna budskapet är det inte bara ett 

leap in the dark. Plantinga menar istället att tro är en förmåga till kunskap likt perception eller 

minne, dock att den behöver Guds tilltal genom Bibeln och den heliga andens verk.27 Han 

särskiljer även mellan faith och belief. Centralt för kristen tro är inte bara tro att Gud existerar 

utan tillit och förtröstan på Gud.28  

 

Plantinga argumenterar mot synsättet att det är genom undersökande och accepterande av 

evidens som vanligtvis kristen tro omfamnas. Även om det finns goda förklaringar för saker 

och ting i världen utifrån en kristen trosuppfattning, så kommer tron först, enligt honom. Det är 

inte så att det är genom att notera att jag eller någon annan haft en religiös upplevelse som jag 

sedan drar slutsatsen att kristen tro stämmer. Det är istället genom själva upplevelsen som tron 

formas. Det sker direkt och inte genom argumentation.29 

2.2 Kritik av klassisk foundationalism 

Plantinga argumenterar för att gudstro är ett properly basic belief. Det kan anses som rationellt 

berättigat även utan särskilda argument för det. Han riktar kritik mot flera av de klassiska 

argumenten för Guds existens och naturlig teologi. Den sistnämnda kritiken kan ses som nära 

hans synsätt att den klassiska foundationalismen inte är godtagbar, och att naturlig teologi ofta 

utgår från den.30 Även om Plantinga menar att det inte behövs argument för att gudstro ska vara 

berättigad så innebär det inte att det är omöjligt med goda argument för gudstro.31 Det betyder 

inte heller att han menar att dessa argument skulle vara utan värde. Redan 1986 höll han en 

föreläsning om många möjliga argument för Guds existens. Dessa argument har nyligen 

utvecklats i boken Two Dozen (or so) Arguments for God. Det framgår där att Plantinga ser fyra 

värden med att utveckla teistiska argument: 1. Det kan göra att någon rör sig närmare teism 

genom att se det som ett giltigt intellektuellt alternativ. 2. De visar intressanta och viktiga 

kopplingar mellan olika delar av en teists trosuppfattningar. 3. Argumenten kan stärka och 

 
26 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 56. 
27 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 65. 
28 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 72-73.   
29 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 64.   
30 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 71-73, 78-82 
31 Walls och Dougherty (red.). Two Dozen (or so) Arguments for God, 461.   
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bekräfta teistisk tro. 4. Argumenten kan öka rättfärdigandet av teistisk tro.32 Skillnaden blir att 

argument för Guds existens inte ska användas som grunden i berättigande av gudstro, som 

många teistiska evidentialister menar, utan att det har andra funktioner.  

 

Naturlig teologi och teistiska argumentationer som syftar till att vara tvingande för varje 

rationell individ att omfatta tron att det finns en Gud är Plantinga kritisk mot. Han menar också 

att det inte heller fungerar så överlag inom filosofi, att slutsatser som en kommer fram till skulle 

vara omöjliga att rationellt argumentera emot. Det kan dock finnas goda teistiska argument för 

gudstro, om det som han menar är orimliga kunskapskrav på dem minskas.33 Han menar också 

att det är nödvändigt med en minskning av dem då det finns mycket som vi vanligtvis anser är 

sant men som inte uppfyller traditionella foundationalistiska krav.34  

 

I sin diskussion om gudstro som properly basic belief så behöver Plantingas tankar förstås med 

bakgrund av hans kritik mot klassisk foundationalism. Klassisk foundationalism innebär att 

samtliga av våra trosuppfattningar kan härledas tillbaka till andra trosuppfattningar ända till en 

punkt då vi har ett antal grundläggande trosuppfattningar som de andra bygger på. Dessa 

grundläggande trosuppfattningar behöver antingen vara uppenbart sanna för personen som 

håller dem, såsom 1+1=2. Det andra sättet de kan vara grundläggande är att de säger något om 

ens tillstånd som en inte kan missta, såsom att jag är yr eller känner smärta.35 Detta utmanar 

Plantinga då han menar att gudstro kan vara en grundläggande trosuppfattning, trots att det inte 

uppfyller den klassiska foundationalistens krav.36 För det första kopplar han samman både icke-

teistisk evidentialism och naturlig teologi med att de perspektiven huvudsakligen utgår från 

klassisk foundationalism.37 Han menar att den person som mest förbinds med naturlig teologi, 

Thomas Aquinas i huvudsak har en klassisk foundationalistsik syn, men också att han i vissa 

delar av sitt författarskap tycks uppvisa andra perspektiv. Exempel på det sistnämnda är när 

Aquinas skriver om att människor har en viss intuitiv kunskap om Gud som är uppenbar.38 

Annars tar Plantinga upp typiska exempel på vad som är uppenbart, som att ingen är både gift 

och ogift och att rödhet är skilt från grönhet.39 Plantinga menar dock att det finns mycket som 

han själv tar som grundläggande trosuppfattningar, och är fullkomligt rationell att göra det trots 

att det inte lever upp till att vara antingen uppenbart i sig eller uppenbart för sinnena. Ett 

 
32 Walls och Dougherty (red.). Two Dozen (or so) Arguments for God, 1-5.   
33 Plantinga. “The Prospects for Natural Theology”, 289, 312. 
34 Plantinga. “The Prospects for Natural Theology”, 293. 
35 Wolterstorff. “Introduction”, 2-3: Peterson et al. Förnuft och religiös tro, 138. 
36 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 72. 
37 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 48. 
38 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 47. 
39 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 56. 
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exempel som han tar upp är att han tror att han åt lunch tidigare samma dag. Detta tror han inte 

på grund av andra trosuppfattningar. Gällande den klassiska foundationalistens krav så skulle 

han alltså vara irrationell i att tro detta, om han inte gör det på andra uppenbara 

trosuppfattningar. Han menar att samma problem gäller den klassiska foundationalismens 

grundläggande teori, den uppfyller inte kravet själv av att vara uppenbar i sig eller uppenbar för 

sinnena.40 Plantinga uttrycker istället att det som är avgörande för om gudstro är berättigat eller 

ej beror på hur trosuppfattningen att Gud existerar uppkommer. Han menar att om 

trosuppfattningen uppkommer genom kognitiva förmågor som är i en miljö där de fungerar 

korrekt för att få kunskap så är resultatet trovärdigt.41   

 

Plantinga menar att det är rationellt att ha gudstro som en grundläggande trosuppfattning även 

fast inte alla skulle hålla med om att det är en grundläggande trosuppfattning. Han menar att 

ateister sannolikt inte håller med om att gudstro kan vara en grundläggande trosuppfattning men 

att detta inte är viktigt. Det centrala är att den kristna gemenskapen har sitt kriterium för vad 

som är grundläggande. Det betyder dock inte att anything goes, utan Plantinga menar att det är 

liknande med gudstro som med sådana trosuppfattningar som att det finns träd och att världen 

har existerat mer än några minuter. Han menar att vi ofta accepterar sådant på grund av 

erfarenheter såsom att jag ser ett träd och att jag åt frukost för mer än en timme sedan. När det 

gäller att ha gudstro som en grundläggande övertygelse så är det mer att vi tar särskilda 

upplevelser som grundläggande. I särskilda situationer tycks gudstro kunna framkomma 

naturligt, såsom att beskåda universums storhet och känna att det är skapat av Gud, läsa Bibeln 

och uppleva att Gud talar till en, att ha gjort något felaktigt och känna att Gud ogillar detta och 

vid bön om förlåtelse forma uppfattningen att jag är förlåten. Då Gud, enligt Plantinga, skapat 

människan med en förmåga att gudstro kan framkomma vid särskilda situationer, så är det 

rationellt att tro att dessa situationer faktiskt pekar till Gud. På ett liknande sätt som Gud har 

gett oss förmågan genom minnet att kunna ta sådant som att jag åt frukost för en timme sedan 

som grundläggande.42 Det betyder dock inte att det är irrelevant med argument mot att gudstro 

är en grundläggande övertygelse. Han uttrycker att det går att argumentera för att gudstro inte 

kan vara en grundläggande övertygelse för någon genom att visa på att det finns andra punkter 

som personen tar som grundläggande vilket inte går ihop med gudstro som en grundläggande 

övertygelse.43 

 
40 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 59-61. 
41 Plantinga. “The Prospects for Natural Theology”, 309. 
42 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 78-81. 
43 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 82-83. 
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2.3 Plantinga och fideism 

Plantinga menar att det synsätt som han har, och benämner som reformert epistemologi, inte är 

fideistiskt. Han förstår fideism som:  

 

… exclusive or basic reliance upon faith alone, accompanied by a consequent disparagement of 

reason and utilized especially in the pursuit of philosophical or religious truth.
44   

 

Han uttrycker vidare att det inte finns någon konflikt mellan tro och förnuft och att till och med 

gudstro är åtkomligt för förnuftet, på ett sätt som sanningar som kommer från minnet, 

uppenbara sanningar i sig och de från vår varseblivning är det. Detta för att Gud enligt Plantinga 

har gett människan möjligheten att erfara Guds existens. Det är därför inte så att teisten och 

ateisten är överens om det mesta kopplat till förnuftet men att teisten sedan accepterar Guds 

existens genom tro. Plantinga menar istället att det är så att de har olika syn på vad som kan 

komma från förnuftet.  Därför menar han att han inte är fideist när det kommer till gudstro. 

Plantingas kritik av klassisk foundationalism menar han gör att evidentialism och naturlig 

teologi inte är godtagbart.45 

 

Det finns olika perspektiv bland filosofer ifall Plantingas synsätt bör benämnas som fideistiskt 

eller ej. Terence Penelhum menar att Plantingas reformerta epistemologi kan räknas som 

moderate fideism. Den kan göras det på grund av att han inte accepterar att ”faith can only be 

judged rational if independent non-theistic grounds can be offered for it.”46 Som nämnt tidigare 

så anser inte Plantinga att det behövs argument alls för att gudstro ska vara rationellt. William 

J. Abraham menar även att Plantinga bör räknas som en moderate fideist. Han uttrycker att den 

definition av fideism som Plantinga använder bör avvisas då det för fideism inte är nödvändigt 

med ”a consequent disparagement of reason”. Det är tre anledningar som Abraham lyfter fram 

till varför Plantinga bör ses som fideist. För det första hävdar Plantinga, likt många fideister, att 

gudstro inte behöver skäl för att vara rationellt. För det andra menar Abraham att Plantinga 

uttrycker sig på ett sätt som många fideister skulle hålla med om, såsom att en mogen teist inte 

accepterar gudstro som en hypotes eller från slutledningar av annat som denna tror på utan att 

denna person hänger sig till tro på Gud som är en grundläggande övertygelse. För det tredje 

nämner Abraham hur Plantinga kopplar sig till en fideistisk del av den kalvinistiska traditionen 

med tänkare som Jean Calvin, Karl Barth och Herman Bavinck.47 C. Stephen Evans menar att 

 
44 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 87. 
45 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 90-91. 
46 Penelhum. “Fideism”, 376.  
47 Abraham. An Introduction to the Philosophy of Religion, 92-93.  
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det inte är helt tydligt om Plantingas perspektiv bör räknas som fideism men att det ändå finns 

en del som talar för det. Det är främst två delar av hans resonemang som Evans lyfter fram som 

fideistiska: ”that religious beliefs can be legitimately held without any reasons in the sense of 

evidence” samt att förnuftet inte kan vara helt objektivt eller neutralt i frågor om Guds existens. 

Evans väljer att kalla Plantingas synsätt och annan fideism som rationellt kan försvaras för 

responsible fideism.48  

 

Richard Askew argumenterar mot att Plantingas synsätt ska räknas som en form av fideism. 

Han menar att för att Plantingas perspektiv att gudstro är ett properly basic belief ska räknas 

som fideism krävs det att det är genom faith och inte ”the deliverances of reason” som gudstro 

accepteras. Askew anser dock att eftersom Plantinga framför flera olika förhållanden (såsom 

skuldkänslor, tacksamhet, en känsla av Guds närvaro och att Gud talar till en) som gör att det 

är rationellt berättigat med gudstro för dem som accepterar dessa punkter som grundläggande; 

så gör det att det inte är genom tro utan genom förnuftet som gudstro accepteras som en 

grundläggande trosuppfattningen. Detta gör att Plantinga för Askew inte bör ses som en 

fideist.49 Peterson et al. anser inte att den reformerta epistemologin som Plantinga räknas till är 

en form av fideism. De menar att den som tillhör den reformerta epistemologin fortfarande 

anser att det är möjligt att rationellt bedöma de grundläggande trosuppfattningar som denna har. 

Men att det inte får göras genom den klassiska foundationalismen eller annat sätt som gör att 

teismen inte bedöms på ett sätt som gör den rätta. De uttrycker även att reformerta 

epistemologer behöver visa att det inte finns några tvingande skäl att Gud inte existerar då 

berättigandet genom religiösa upplevelser som ofta användas endast är prima facie 

rättfärdigande.50      

  

 
48 Evans. Faith Beyond Reason, 45-47, 52. 
49 Askew. “On fideism and Alvin Plantinga”, 12-15.  
50 Peterson et al. Förnuft och Religiös tro, 150. 
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3. Evans och förnuftets gränser 

3.1 Förnuftets roll 

Evans menar att vad som i vissa fall verkar som meningsskiljaktigheter när det kommer till 

synen på förhållandet mellan religiös tro och förnuft egentligen handlar om skillnader i vad 

olika person lägger in i begreppen. Det kan vara så att en person uttrycker att religiös tro kan 

baseras på förnuftet, och hänvisar då till att allt det som en individ själv anser är rationellt är 

tillräckligt för det. Medan en annan person som hävdar att religiös tro inte kan baseras på 

förnuftet istället menar att det som är rationellt för en individ endast är sådant som är logiskt 

bevisbart.51  

 

Han kritiserar de som menar att religiös tro är totalt oförståeligt för förnuftet. Han uttrycker att 

detta inte är en rimlig hållning då förnuftet behövs för att kunna urskilja grundläggande 

meningar och vad som är logiskt möjligt. Om inte förnuftet alls skulle vara relevant för den 

religiösa sfären så skulle det inte gå att förstå när någon talar och vittnar om Gud och således 

inte vara möjligt att ta till sig ett religiöst budskap. Han menar vidare att det också gör att det 

inte skulle gå att ha en uppfattning ifall Gud kontrollerar universum eller inte, och att 

argumentera för varför det är rimligt att omfatta en vissa religiös tradition; då förnuftet behövs 

för att förstå sådana budskap.  

 

Evans anser att förnuftet har två aspekter. Det är delvis ett normativt ideal. En syn på det sätt 

som vi bäst kan nå sanning. Förutom detta så är förnuftet även beskrivande, där vi förknippar 

vissa sätt att tänka som att det ger oss information om omvärlden. Evans menar att förnuftet 

som ett normativt ideal är relevant för såväl vårt tänkande överlag likväl det som berör det 

religiösa. Vi behöver någon syn på vad som är sanning och hur vi kan nå det (eller komma så 

nära som möjligt). Däremot menar han att det går att kritisera de synsätt som just nu är 

dominerande för hur denna sanning kan nås. Han tar upp exempel på att vissa endast menar att 

det som är rationellt är sådant som kan verifieras av vetenskap. Detta synsätt på vad som ger 

oss kunskap kan (och bör) kritiseras enligt honom.52 Det är då inte en kritik av förnuftet i sig 

utan blott en kritik av vissa sätt att hävda vad som är förnuftigt. Han tar upp ett exempel med 

att det kan finnas religiösa trosuppfattningar som är sanna men att de sätt att tänka i samhället 

kring vad som är rationellt gör det omöjligt att se dessa sanningar. Då kan det vara nödvändigt 

att kritisera det dominerande sättet att tänka kring vad som är rationellt. Det är för honom inte 

 
51 Evans. Faith Beyond Reason, 3.  
52 Evans. Faith Beyond Reason, 21-23. 
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detsamma som att mena att förnuftstänkande i sig är något negativt. Evans anser att det lätt 

blivit så att kritik mot en viss form av förnuftstänkande kopplas samman med perspektivet att 

förnuftet i sig går emot tro. Detta delvis på grund av hur Søren Kierkegaard formulerade sig i 

vissa texter med att förnuftet och tron går emot varandra.53  

 

Det är central för Evans att förnuftet har gränser. Att det skulle kunna vara möjligt med varelser 

med högre intelligens än människan att existera anser han inte är svårt att tänka sig. Den tanken 

innebär för honom att människan behöver inse att det mänskliga förnuftet har gränser. Det kan 

göra att det finns sanningar som dock tron kan nå. Han menar att människan genom förnuftet 

inte kan förstå Gud såsom Gud är utan att det endast är genom en uppenbarelse som överskrider 

människans förnuft som det är möjligt att förstå Gud. 54  

3.2 Förhållande till Kierkegaards tänkande 

Evans diskuterar och förhåller sig till Kierkegaards synsätt i Faith Beyond Reason. Han menar 

att Kierkegaard ofta missförstås när han menar att det är en contradiction att Gud som är evig 

blev människa och temporär. Enligt Evans betyder detta inte att det är en logisk motsägelse från 

Kierkegaards sida utan att han vid flera tillfällen använder ordet motsägelse mer som en först 

uppfattad motsägelse. Förnuftet i sin ursprungliga form har inte förmågan att få det att gå ihop. 

Vilken dock inte innebär att det skulle vara logiskt omöjligt med inkarnationen, likt det är 

logiskt omöjligt med en kvadratisk cirkel. Evans är dock tydlig med att det inte alltid är enkelt 

att urskilja Kierkegaards tankegångar och att han vid andra tillfällen tycks uppvisa skilda 

perspektiv.55 Evans skiljer sig från Kierkegaard när det gäller synen på rationell undersökning 

av uppenbarelse. Evans menar att Kierkegaard anser att en uppenbarelse måste mottas genom 

tillit om jag litar på den som ger uppenbarelsen, i detta fall Gud. Det håller Evans med om men 

inte Kierkegaards synsätt att det är en brist på tillit att undersöka uppenbarelsen. Evans tar upp 

exempel med att ha fått ett besked som ska vara från hans föräldrar men att han har anledningar 

att tro att det inte kommer från dem. Att vilja undersöka det handlar då inte om brist på tillit 

utan att vilja veta sanningen. På samma sätt menar han att det är med att undersöka om en 

uppenbarelse verkligen är från Gud. Det handlar inte om brist på tillit till Gud utan mer att få 

veta att det verkligen kommer från Gud.56  

 

 
53 Evans. Faith Beyond Reason, 94. 
54 Evans. Faith Beyond Reason, 61-62. 
55 Evans. Faith Beyond Reason, 81-83, 85. 
56 Evans. Faith Beyond Reason, 89-90. 
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Evans påpekar att för Kierkegaard så går förnuftet emot den religiösa tron på det sätt att 

förnuftet i sin ursprungliga form inte har en förmåga att se sina begränsningar. Genom 

högmodets syndfullhet så vägrar människans förnuftsförmåga att acceptera sina gränser. 

Tanken på en fullkomligt objektiv kunskap kritiseras också på grund av att tänkande alltid utgår 

från människor där det inte är möjligt med ett totalt utifrån perspektiv.57 Kierkegaard anser att 

det är möjligt för förnuftet att inse sina gränser. Det kräver dock en förändring i människan 

genom Guds uppenbarelse. Inom människan finns inte denna förmåga men genom att Gud 

möter människan så kan människan i tro till Gud förstå att denna inte har sanningen. Genom 

detta så kan människan förstå den begräsning som naturligt finns hos förnuftet och därför låta 

förnuftet vara mer samstämmigt med sanningen som finns i den kristna tron. I mötet med 

uppenbarelse kan antingen detta ske eller att förnuftet vägrar att låta sig förändras av Gud. 

Evans anser likt Kierkegaard att det är rimligt att tänka sig att förnuftet behöver förändras för 

att vara samstämmigt med den kristna tron. Han tar upp exempel med hur människans 

förnuftstänkande över vad som är sant kan förändras i mötet med ny kunskap (som i fallet ovan 

med uppenbarelsen från Gud). Det gäller bland annat hur ett barn ständigt utvecklas i sin bild 

av världen genom mötet av ny kunskap och hur forskare som först utgår från en teori om 

omvärlden kan ändra sitt perspektiv i mötet med utmanande synsätt.58 

 

Evans har dock ett skilt synsätt mot Kierkegaard när det kommer till värdet av objektiv evidens. 

Han är kritisk till Kierkegaards avvisande av objektiv evidens när det kommer till religiös tro. 

Evans tar upp att även om religiös tro är properly basic och inte har evidens som grund, eller 

ens att det är nödvändigt för religiös tro så kan ändå objektiv kunskap vara av värde för den 

religiöst troende. I det sammanhanget berör Evans hur till och med Plantinga som argumenterar 

för att religiös tro är en grundläggande tro ändå hävdar att det kan falsifieras om det finns 

tillräckligt starkt evidens för att det är en falsk tro. Evans menar att det är en klar skillnad mellan 

att mena att religiös tro inte behöver vara baserad på evidens, mot att olika former av evidens 

inte är värdefullt för den religiöst troende. Det sista förkastar han. Ifall det skulle finnas tydlig 

evidens för att Jesus aldrig fanns och att någon hittade på hela kristendomen med dess tidiga 

historia, på 400-talet. Då skulle detta vara relevant för den som är kristen. Evans är överlag 

sympatiskt till Kierkegaards synsätt på förhållandet mellan religiös tro och förnuft men som 

nämnt så finns det ett antal viktiga punkter som de skiljer sig åt.59  

 
57 Evans. Faith Beyond Reason, 97-98. 
58 Evans. Faith Beyond Reason, 103-104, 114. 
59 Evans. Faith Beyond Reason, 110-111. 
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3.3 Argument för Guds existens som natural signs 

I boken Natural Signs and Knowledge of God diskuterar Evans möjliga positiva 

användningssätt av argument för Guds existens inom naturlig teologi. Han skriver om 

invändningar som kan riktas mot argumenten, att överhuvudtaget försöka bygga upp argument 

för Guds existens samt att se de klassiska argumentationerna för Guds existens som natural 

signs som pekar till Gud snarare än att verka som försök till bevis.60 Trots att Evans i Faith 

Beyond Reason skriver om möjligheten till en ansvarsfull fideism så innebär detta inte att han 

förnekar värdet av argument för Guds existens. Det är dock som för Plantinga att inte heller han 

ser att den religiösa tron behöver baseras på argument.61 

 

Evans menar att det går att få fram insikter genom naturlig teologi, ifall argumenten för Guds 

existens inte ses som försök att bevisa Guds existens utan istället att verka som natural signs, 

tecken för Guds existens. Dessa tecken kan inte visa på Gud såsom Gud förstås inom de stora 

teistiska religionerna men det kan leda till en form av thin theism. Detta innebär att argumenten 

pekar till att det finns något transcendent, som många benämner som Gud. Den fulla religiösa 

förståelsen av Gud i religioner såsom kristendom, islam och judendom är något som däremot 

behöver tas emot i tro. Genom att dessa naturliga tecken pekar till Gud så kan dock förståelsen 

av naturalism som grundföreställning utmanas. Argument för att Gud existerar kan också göra 

att det öppnar upp intellektuella hinder för möjligheten att omfamna en religiös tro som 

innehåller betydligt mer trosföreställningar än thin theism.62  

 

Det som Evans menar kännetecknar natural signs är att de både är kopplade till Gud och 

människans disposition att tro på Gud.63 Förutom detta så menar han att om den abrahamitiska 

guden existerar så bör Gud använda ”the Wide Accessibility and Easy Resistibility principles” 

för tro på Gud.64 Den förstnämnda av dessa innebär att det bör vara relativt enkelt att få kunskap 

om Gud ifall Gud vill ha en relation med människor. Den andra principen innebär att även om 

kunskap om Gud är allmänt tillgängligt så är det enkelt att motstå tro på Gud. Detta på grund 

av att tro på Gud inte ska tvingas på människor utan att det måste vara en öppen möjlighet om 

människor vill leva i en relation med Gud eller ej. Natural signs menar Evans uppfyller dessa 

krav att peka till Gud men samtidigt inte vara omöjliga att förneka värdet av.65 Kosmologiska, 

teleologiska och moraliska argument för Guds existens kan ses som natural signs däremot inte 

 
60 Evans. Natural Signs and Knowledge of God.  
61 Evans. Natural Signs and Knowledge of God, 1. 
62 Evans. Natural Signs and Knowledge of God, 149-192. 
63 Evans. Natural Signs and Knowledge of God, 27. 
64 Evans. Natural Signs and Knowledge of God, 1. 
65 Evans. Natural Signs and Knowledge of God, 14. 
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exempelvis ontologiska argument då de bygger på en förståelse som är för komplex för att 

menas vara öppen för de allra flesta uttrycker Evans.66         

3.4 Evans och fideism 

Evans menar att det finns fideism som inte är acceptabelt där förespråkarna avvisar förnuftet. 

De uttrycker att religiös tro inte kan eller bör bedömas kritiskt och rationellt eftersom det är helt 

fristående från förnuftet. Den positionen benämner han som irrational fideism.67 Evans menar 

dock att det finns något som kan benämnas responsible fideism. Han uttrycker att det är fideism 

som rationellt kan försvaras.68 Han argumenterar för att fideism som kan acceptera förnuftets 

gränser samt öppna upp för att kunna lära av en ”being of superior power” tycks vara en rimlig 

position.69  

 

Evans menar att bara för att någon är fideist så behöver inte det betyda att denna förkastar 

möjligheten till någon form av naturlig kunskap av Gud. Han betonar dock att det för en fideist 

inte är möjligt med någon givande form av kunskap av Gud som är bortanför tron. Det kan dock 

finnas riktig kunskap om Gud genom tron. Detta menar han kan fungera såsom när en forskare 

inom naturvetenskap behöver ett särskilt paradigm eller analysschema för att kunna tolka ett 

material. Argumenten som kan ges för kunskap om Gud behöver de förmågor som den religiösa 

tron ger för att kunna förstå och uppskatta dessa argument.70  

 

Evans beskriver en utmaning för teister gällande ondskans problem från J.L. Mackie där denne 

uttrycker att det inte går ihop med det traditionella teistiska perspektivet att Gud är allsmäktig, 

allgod och ändå existerar ondska. Evans menar att ifall en är en ansvarsfull fideist så är det 

relevant att hantera det som ofta benämns som ondskans problem. 

 

For fideism, at least as I have interpreted it, does not wish faith to come into conflict with logical 

truths and cannot simply embrace genuine logical contradictions. Nor can the believer simply 

assume without argument that reason is completely powerless when it comes to looking at religious 

questions. A rebuttal of this kind of attack on faith therefore still seems to be needed for someone 

who adopts a fideistic perspective.71 

 

 
66 Evans. Natural Signs and Knowledge of God, 18, 24. 
67 Evans. Faith Beyond Reason, 18, 33. 
68 Evans. Faith Beyond Reason, 52. 
69 Evans. Faith Beyond Reason, 63. 
70 Evans. Faith Beyond Reason, 116, 124. 
71 Evans. Faith Beyond Reason, 127. 
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Det särskilda som fideismen har att bidra med här menar Evans är att då denna är kritisk mot 

försök att bevisa sanningen i en religion (på ett sätt som är förståeligt för alla) så är perspektivet 

lika kritiskt mot att försöka motbevisa sanningen i en religion. Han menar dock att det är möjligt 

att bygga upp försvar för en traditionell teistisk gudsförståelse. Han tar upp att det inte går att 

definitivt sluta sig till att det är omöjligt med en allgod och allsmäktig Gud när det finns ondska, 

även om det stundtals kan kännas så. Det kan finnas anledningar för Gud att tillåta ondskan och 

det är människans begränsade överblick som gör att människan inte kan förstå varför. Evans 

diskuterar även andra möjliga synsätt såsom att Gud inte har samma moraliska skyldigheter 

som människor eller att det inte är självklart att ateister och teister har samma synsätt på vad 

som är gott och ont samt vilken typ av godhet som skulle krävas för att kunna rättfärdiga 

existensen av en typ av ondska. Det som han främst betonar är dock att för den som har en 

religiös tro och kommit till tro på Guds godhet och kärlek så kan fortfarande ondskan i världen 

vara svår att förstå. Men genom att den Gud en lärt känna är full av kärlek så bör det finnas en 

anledning till att Gud tillåter ondskan, även om en själv inte kan förstå varför.72 

 

Evans beskriver att fideistiska perspektiv från olika religiösa traditioner kan komma överens 

om att förnuftet är skadat på något sätt. Hur och om förnuftet kan lära sig att förstå det och bli 

mer samstämmigt med sanningen menar han ser olika ut för fideister i skilda traditioner. Det 

finns också en samlad kritik mot möjligheten att nå en neutral kunskap i frågor om den religiösa 

trons sanningen. Det innebär dock inte att det är omöjligt att hävda sanningsanspråk och mena 

att en själv och en särskild religiös tro är mer öppen för att kunna ta emot sanning. Att vägra att 

inse att svaren på frågor om sanning i religiösa frågor endast kan svaras från subjekt själva och 

inte från ett objektivt plan skapar problem för att kunna komma åt sanningen, menar Evans.73 

Han föreslår som synsätt i förhållandet mellan religiös tro och förnuft: 

 

Perhaps it is best to describe such a faith as beyond reason rather than against reason, since there is 

no necessary conflict with reason, but only a conflict with reason that has suffered damage but 

refuses to recognise this.74  

   

Genomgående i boken Faith Beyond Reason argumenterar Evans för de perspektiv som han 

själv definierat som en del av responsible fideism. Han försvarar även Kierkegaards synsätt i 

stora drag vilket gör att kritik mot Kierkegaard i viss mån även kan träffa Evans synsätt.75 

 

 
72 Evans. Faith Beyond Reason, 126, 136. 
73 Evans. Faith Beyond Reason, 151-152. 
74 Evans. Faith Beyond Reason, 153. 
75 Evans. Faith Beyond Reason, 114-116. 
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Evans perspektiv gällande förhållandet mellan religiös tro och förnuft är inte omskrivet på 

samma sätt som Plantingas. Kierkegaards synsätt omnämns dock ofta när det gäller 

diskussioner om vilka förhållningssätt som är fideistiska respektive rationalistiska. I Abrahams 

diskussion om fideism och rationalist går han inte vidare in på hur Kierkegaard kvalificerar sig 

som fideist utan han tar helt enkelt för givet att Kierkegaard är en fideist.76 Kierkegaard tenderar 

att vara en av de personer som tillsammans med bland andra Blaise Pascal och William James 

naturligt räknas som fideist.77 Penelhum benämner Kierkegaard som en radical fideist. Han 

beskriver det som att en mildare fideist ser på tro och filosofiskt resonerande som två olika 

saker och att de är inkompatibla när det kommer till hur de fungerar. Det är inte möjligt för 

förnuftet att komma åt de sanningar som kan nås genom tron. Den radikala fideisten däremot, 

menar Penelhum, anser att tron går rakt emot förnuftet. Kierkegaard kan räknas dit, anser han, 

för att han ser inkarnationen som en paradox som den troende accepterar är just det. Men också 

att den troende genom ”a leap of acceptence” tror på det trots att denna inser att det är en 

motsägelse.78 Peterson, Hasker, Reichenback och Basinger menar även att Kierkegaard bör ses 

som en fideist. Hans starka kritik mot att försöka undersöka den religiösa tron objektivt och 

rationellt tas bland annat upp.79  

 
  

 
76 Abraham. An Introduction to the Philosophy of Religion, 93, 99-103. 
77 Amesbury. Fideism. 
78 Penelhum. ”Fideism”, 379. 
79 Peterson et al. Förnuft och Religiös tro, 52. 
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4. Hur bör Evans och Plantingas perspektiv kategoriseras? 

4.1 Definitioner av fideism och rationalism 

En svårighet med att använda begreppet fideism är att det i många sammanhang fått en sådan 

negativ klang. Det är ofta som ordet används av filosofer och teologer som ett oförnuftigt 

perspektiv att särskilja sig från. Den mångfald av definitioner på fideism som finns kan också 

bidra till att diskussionen om vad som kan räknas som ett fideistiskt synsätt blir väldigt 

varierad.80 Problematiken med att använda begreppet anser jag dock främst uppkommer när det 

är otydligt vad som menas med det samt när användningssättet blir alltför negativt värdeladdat. 

En fördel med att använda begreppet är att det skapar möjligheter att kategorisera och jämföra 

perspektiv för relationen mellan religiös tro och förnuft som betonar förnuftets oförmåga att 

helt eller delvis förstå den religiösa tron. Genom att skilja mellan och diskutera synsätt som 

främst är fideistiska respektive rationalistiska så kan vi även se olika alternativ som är 

tillgängliga i hur vi bör förstå den religiösa trons relation till andra tolkningar av omvärlden. 

Det är högst relevant att ta ställning till om det är möjligt eller ej att bedöma religiösa 

trosuppfattningar utifrån. Om det är möjligt så kan vi eventuellt komma fram till vilka religiösa 

eller icke-religiösa tolkningar av omvärlden som är rimliga eller inte. Ifall det inte är möjligt 

kan vi vara hänvisade till att ”detta verkar rätt för mig”, och för religiösa att uteslutande mena 

att det är det interna för religionen som visar på dess sanning. Detta betyder i förlängningen att 

det inte skulle vara möjligt att få en rättvis kunskap om ett religiöst förhållningssätt utan att 

själv inneha det. Det kan dock också betyda att det finns en genuin sanning i ett eller flera 

religiösa synsätt men att det helt enkelt behövs något utöver förnuftstänkande för att komma i 

kontakt med det. Jag anser att fideism är en värdefull term att använda i diskussionen om tro 

och förnuft men att användandet behöver göras med en medvetenhet om begreppets olika 

definitioner och nyttjanden.      

 

Thomas D. Carroll tar i The Traditions of Fideism upp ett stort antal definitioner på fideism 

från både filosofiskt och teologiskt håll. Genom att utesluta värdet av att lättvindigt använda 

begreppet på ett nedsättande sätt mot meningsmotståndare så kommer han fram till tre 

värdefulla definitioner av ordet. Den första av dessa är symbolo-fideism som kan kopplas till 

begreppets historiska ursprung genom de franska protestantiska teologerna Eugène Ménégoz 

och Auguste Sabatier på slutet av 1800-talet. Ménégoz började använda ordet fideism då det 

kunde kopplas samman med den lutherska principen sola fide (tron allena). Sabatier fokuserar 

på att grunden för den religiösa tron är människans grundläggande religiösa känsla. Ménégoz 

 
80 Carroll. The Traditions of Fideism, 2. 
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betonar särskilt betydelsen av religiösa symboler i samtiden för den troendes kontakt med det 

andliga. De särskiljer mellan faith och propositional beliefs, där det menas att den förstnämnda 

av dessa ska vara i centrum för kristen tro. Ménégoz  menar till och med att frälsning kommer 

”by faith independent of belief.” Han betonar att det finns en stor risk när platonsk eller 

kantiansk filosofi, liksom vissa perspektiv från kyrkofäderna får gälla som att de är eviga. Det 

behövs istället en förståelse av att de är en viss tidsperiods sätt att begripliggöra sin samtid.81  

 

De andra två användningssätten Carroll betonar, vilka ursprungligen härstammar från 

Penelhums redogörelse för fideism i God and Scepticism är conformist sceptical fideism och 

evangelical sceptical fideism.82 Det särskilda med den första av dessa två synsätt är att eftersom 

det inte går att avgöra vilken religiös tradition som innehåller djupare insikter så handlar det 

mer om att hålla fast vid den tradition en redan befinner sig i. Evangelical sceptical fideism i 

kontrast till det innebär tron att den religiösa tro som en innehar faktiskt har djupare religiös 

sanning än möjliga alternativ. Det är större betoning på tron som ”passioniate commitments”, 

där människan behöver hänge hela sig för tron. Skepticismen i båda förhållningssätten tar sig i 

olika uttryck men gemensamt är att det finns sådant inom religiös tro som inte förnuftet kan nå 

fram till, utan där förnuftet istället behöver begränsas.83   

 

Evans använder begreppen responsible och irrational fideism för att särskilja mellan godtagbar 

fideism och sådan som bör avvisas. Irrational fideism beskriver Evans som: 

 

The root idea behind the versions of fideism I regard as irrational is that genuine religious faith is 

autonomous in the sense of being exempt from rational, critical scrutiny. Sometimes this claim of 

autonomy is combined with polemical attacks on the competence of reason or assertions that faith 

and reason are locked in a battle in which reason must surrender.84 

 

Det andra alternativet beskriver Evans som: 

 

Responsible fideism may seem to be a paradoxical notion. If fideism involves the denigration of 

reason, then how can there be a rational fideism? The answer lies in the possibility of reason 

becoming self-critical. If human reason has limitations and also has some ability to recognise those 

limitations, then the possibility of responsible fideism emerges.85 

 

 
81 Carroll. The Traditions of Fideism, 11-15. 
82 Carrol. The Traditions of Fideism, 9: Penelhum. “Fideism”, 377.  
83 Carroll. The Traditions of Fideism, 8-9: Evans. Faith Beyond Reason, 16-17. 
84 Evans. Faith Beyond Reason, 17-18. 
85 Evans. Faith Beyond Reason, 55. 



24 
 

Skillnaden mellan de två synsätten blir alltså att inom responsible fideism är det möjligt för 

förnuftet att inse sina begränsningar och vara självkritisk. Det är inte heller samma betoning på 

att den religiösa tron och förnuftet går emot varandra. Förnuftet behövs för att kunna 

begripliggöra religiös kunskap då det annars vore totalt oförståeligt.  

 

Det är även vanligt att dela in fideism i stark/radikal fideism och svag/moderat fideism, där den 

första av dessa kan ses som att tron går emot förnuftet. Den mildare formen kan innebära att 

det som först behöver accepteras genom tro eventuellt kan få rationellt stöd senare för personen, 

alternativt att det finns delar av tron som är bortom förnuftets förmåga att greppa. En annan 

relativt vanlig kategorisering av begreppet är teologiskt och filosofiskt motiverad fideism. Det 

handlar om att teologiskt motiverade fideister grundar sitt synsätt i en religiös lära, såsom att 

synden gör att människans förnuft är alltför fördärvat för att kunna åstadkomma eller förstå 

sanning i religiösa frågor. Istället behöver människan Guds uppenbarelse och i tro på Gud kan 

människan få en glimt av sanning. Filosofiskt motiverade fideister menas istället grunda sitt 

synsätt på filosofiska argumentationer. Det kan vara att religiösa diskurser är avskurna från 

andra diskurser och att det därmed inte är möjligt att kritisera eller bedöma en religiös 

trosuppfattning på ett tillfredsställande sätt utifrån. Det är möjligt med en överlappning mellan 

teologiskt och filosofiskt motiverad fideism exempelvis genom att argumentera för att synden 

gör det omöjligt för människan att på eget initiativ få kunskap i religiösa frågor. Det är endast 

genom uppenbarelse av Gud som sådan kunskap nås. Samtidigt kan detta kopplas till ett synsätt 

som att det inte är möjligt att utvärdera om en uppenbarelse är sann eller ej utifrån, utan att det 

endast går för de som tillhör en viss religion.86 

 

Ett perspektiv som ofta används som kontrasterande till fideism är rationalism. Det kan även 

finnas i mildare och starkare former. Rationalism kan ses som att förnuftet bör och helt eller 

delvis kan bedöma religiösa trosuppfattningar.87 Det är möjligt med både teistisk rationalism 

som Richard Swinburne representerar samt icke-religiös rationalism såsom hos J.L. Mackie. 

Swinburne argumenterar för att det är möjligt att framlägga evidens för teism som gör det mer 

rationellt att vara teist än att inte vara det. Han anser att det är viktigt att undersöka religiösa 

trosuppfattningar och visa att det är mer sannolikt att Gud existerar och att kristen teism är sann 

än andra alternativ.88 För honom är det först rationellt att praktisera en religion för en person 

om personen innehar en rationell tro att den religionens troslära har en viss sannolikhet att vara 

sann, samt att det inte är mer sannolikt att någon annan religion som har liknande mål har en 

 
86 Penelhum. “Fideism”, 376-377: Carroll. The Traditions of Fideism, 2: Abraham. An Introduction to the Philosophy of 
Religion, 75-76, 87-88: Jeffner. Vägar till teologi, 21-25: Amesbury. Fideism. 
87 Peterson et al. Förnuft och Religiös tro 48, 55: Stenmark. ”Tro och vetandedebatten och dess kritiker”, 4.   
88 Swinburne. Faith and Reason, 121. 
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mer sann troslära.89 Mackie anser att religiösa trosuppfattningar kan och bör diskuteras 

rationellt och förnuftigt. Det är enligt honom möjligt att utifrån detta bedöma hur stark evidens 

som talar för och emot Guds existens. Han menar att i jämförande av sannolikheter för och mot 

Guds existens så talar resultatet mot att Gud existerar.90 Rationalism används i min uppsats för 

att visa på vad som är ett möjligt alternativ till fideism och om Evans och Plantingas synsätt 

kan menas tillhöra fideism eller rationalism.  

 

I analysen av Evans och Plantingas syn på förhållandet mellan religiös tro och förnuft så 

diskuteras och kategoriseras deras perspektiv mellan stark fideism i ena ytterkanten och stark 

rationalism i den andra. Definitionerna av kategorierna är inspirerade av främst Stenmark men 

även Abraham och Peterson et al.91 Jag använder dessa definitioner av perspektiven:   

 

Stark fideism: Religiös tro går emot förnuftet. Tron har en för förnuftet frånstötande karaktär 

och kan därför inte bedömas korrekt av förnuftet. 

 

Svag fideism: Religiös tro går utöver (men inte emot) förnuftet. (Alla eller vissa) religiösa 

sanningar kan enbart erhållas genom tron och dessa kan inte förnuftet nå. 

 

Svag rationalism: Mänskligt förnuft bör och delvis kan bedöma religiös tro. 

 

Stark rationalism: Mänskligt förnuft bör och helt kan bedöma religiös tro. 

 

Jag har valt att använda dessa kategorier istället för flera alternativa perspektiv för att avgöra 

om någon kan räknas som fideist eller rationalist. Det har främst att göra med att det blir en 

större tydlighet, enkelhet och möjlighet till jämförelser med dessa kategorier till skillnad från 

alternativa definitioner. Om jag exempelvis skulle välja att kategorisera fideism som irrational 

och responsible fideism likt Evans så anser jag att det är svårt att göra en motsvarande indelning 

för rationalismbegreppet som behåller möjligheten att tänka på kategorierna som en skala. Med 

det inte sagt att det skulle vara omöjligt. Jag menar även att det kan vara problematiskt med 

användandet av Evans termer genom att det blir en så tydlig värdeladdning med vad som är 

godtagbar fideism och inte. Genom att använda ett eget analysspråk till skillnad från de 

analyserade filosofernas egna objektsspråk så skapas även en positiv distans till deras 

 
89 Swinburne. Faith and Reason, 2. 
90 Mackie. The Miracle of Theism, 1-6, 253. 
91 Stenmark. ”Tro och vetandedebatten och dess kritiker”: Abraham. An Introduction to the Philosophy of Religion: 
Peterson et al. Förnuft och Religiös tro. 
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resonemang. Risken med att använda en av forskarnas benämningar är att för lätt acceptera 

dennas syn på frågan.92  

 

En risk med mitt analysspråk är det blir alltför förenklat med två former av fideism och 

rationalism och att Evans och Plantingas perspektiv grupperas på ett alltför grovt sätt. Detta kan 

även göra att synsätt som både tycks innehålla fideistiska och rationalistiska drag kategoriseras 

felaktigt. Det kan tänkas möjligt med perspektiv som rör sig mellan svag fideism och svag 

rationalism genom att mena att det finns särskilda delar av den religiösa tron som är bortom 

förnuftets förmåga att bedöma dem. Samtidigt kan denna person hävda att religiösa 

trosuppfattningar bör bedömas genom förnuftet och att det till viss del går att urskilja vad som 

är rimliga respektive orimliga trosuppfattningar. Dessa risker är jag medveten om men menar 

att det ändå är en större fördel med enkelheten och möjligheten till jämförelse som kommer 

från ett analysschema som mitt. Genom att tydligt definiera de olika kategorierna och diskutera 

perspektiv från Evans och Plantinga som är något svåra att kategorisera så minskar även risken 

för bristfälliga och överdrivet förenklade indelningar av Evans och Plantingas synsätt. Det 

underlättas även av att jag diskuterar särskilda drag i deras tankegångar som skiljer sig från hur 

de huvudsakligen argumenterar. Det kan exempelvis vara så att en filosof som till största del 

argumenterar i linje med rationalismen ändå på vissa punkter tycks inneha mer fideistiska 

synsätt. I min analys tar jag även upp om det är möjligt att placera in deras perspektiv i dessa 

kategorier och annars varför inte.  

4.2 Definitioner av religiös tro och förnuft 

Ytterligare en punkt som gör det utmanande att diskutera ifall ett visst perspektiv är fideistiskt 

eller ej har att göra med att det inte bara är fideism och rationalism som kan tolkas på olika sätt. 

Såväl religiös tro som förnuft kan innebära skilda saker för olika personer. Det gör det 

nödvändigt med ett klargörande vad jag menar med begreppen. Den del av religiös tro som är 

särskilt relevant för uppsatsen är gudstro. Det förstås av mig som tron att Gud existerar samt 

tro på Gud i bemärkelsen att ha en tillitsfull relation till Gud. I olika resonemang kan det ena 

eller det andra särskilt betonas men inom de stora teistiska religionerna så finns båda dessa 

meningar med som centrala trosuppfattningar. Både Evans och Plantinga delar denna förståelse 

av gudstro.93 Jag har valt att använda begreppet religiös tro och inte bara gudstro i uppsatsen 

eftersom jag även diskuterar andra delar av den religiösa tron hos Plantinga och Evans. Deras 

kristna tro i sin helhet är centralt för hur de argumenterar, då de diskuterar sina perspektiv i 

 
92 Grenholm. Att förstå religion, 216-219.  
93 Evans. Faith Beyond Reason, 3-7 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 18-19. 
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förhållande till kristen tradition och särskilda perspektiv på bland annat synd och den heliga 

anden. Religiös tro ser jag som att både inneha vissa trosuppfattningar som finns inom 

religioner samt att leva i en relation till detta. Det finns dock en mångfald olika perspektiv och 

synsätt inom varje religiös tradition.  

       

Med förnuft menar jag en tankeförmåga som syftar till att förstå omvärlden och som inte är helt 

beroende av en viss livsåskådning. Även om vad förnuftet innefattar är klart präglat av 

livsåskåskådningar, influenser och traditioner i olika samhällen så menar jag att det finns en 

betydande överlappning dem emellan. Vid hänvisning till förnuftet bör det vara möjligt att 

kunna förstå och bedöma en utsaga utan att tillhöra en specifik livsåskådning. Detta är inte helt 

okontroversiellt och det går att mena att en sådan överlappning bara är skenbar. Det kan hävdas 

att olika diskurser är så skilda från varandra att det inte går att tala om någon överlappning alls. 

Jag anser dock att det fortfarande går att på ett meningsfullt sätt diskutera och argumentera för 

olika förhållningssätt i frågor om livsåskådningar så att det är förståeligt. Samtidigt kan 

religiösa hänvisa till uppenbarelser eller annat som går bortom möjligheten för människor av 

en annan livsåskådning att fullt ut förstå detta. Det kan vara legitimt att göra det för att den egna 

religiösa tron ska presenteras på ett rättvist sätt och inte behöva underställas regler att allt ska 

vara förståeligt av alla. Det behövs dock en medvetenhet att detta går bortom förnuftet, med en 

förnuftsförståelse som ovan. Annars riskerar förnuftsbegreppet att knytas alltför nära den egna 

trosuppfattningen och eventuellt att vad som kommer från förnuftet helt enkelt blir likställt med 

vad som kommer från den egna tron. Det behöver inte betyda att det skulle vara orimligt för en 

person som haft en erfarenhet av gudomlig upplevelse att mena att det är av något reellt. Det är 

dock något utöver förnuftet, om förnuftet förstås som en tankeförmåga som är överlappande 

mellan olika livsåskådningar. Det går även att argumentera för möjligheten till erfarenheter av 

gudomlig närvaro genom att exempelvis hänvisa till information som finns tillgänglig för 

människor med många olika livsåskådningar och utifrån det hävda att det är rimligt med 

existensen av en transcendent verklighet.         

4.3 Är Evans och Plantinga fideister? 

Det vi kan se från förra kapitlet är att Plantinga tar avstånd från fideism medan Evans knyter 

sitt perspektiv till fideism. Något som är centralt att se är att de har väldigt olika förståelser av 

vad fideism innebär. Plantinga har ett betydligt snävare synsätt på fideism och enligt hans 

definition av begreppet innebär det ”a consequent disparagement of reason.”94 Det är därför 

inte konstigt att Plantinga tar så tydligt avstånd från fideism. Han önskar visa att gudstro som 

 
94 Plantinga. “Reason and Belief in God”, 87. 
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properly basic belief kan vara rationellt berättigad, om kristen tro är sann. Det är därmed inte 

en fråga om att han nedvärderar förnuftet som hans fideismdefinition kräver. Den sortens 

fideism som nedvärderar förnuftet vid sökande efter religiös sanning är även Evans kritisk mot 

och det räknar han som irrational fideism.95  

 

Det är inte helt tydligt om Plantingas perspektiv på förhållandet mellan religiös tro och förnuft 

bör räknas som en form av fideism eller inte. Det har vi sett genom hur olika filosofer kommer 

fram till skilda slutsatser i denna fråga. Det är tydligt att Plantinga är anti-evidentialist. Han 

accepterar inte evidentialismen krav att det endast är rationellt att tro något om en har stöd i 

form av evidens för det. Han ser samtidigt inte gudstro som något vilket går bortom rationalitet, 

utan menar att gudstro kan vara rationellt även utan evidens för det i form av argument. Det i 

hans tänkande som mer lutar åt ett icke-fideistiskt håll är hans starka betoning på att gudstro 

och även kristen tro är rationellt berättigat, om de kognitiva processerna som frambringar dessa 

trosuppfattningar fungerar på ett korrekt sätt för att leda till sanning. Han menar att det är troligt 

att det är så. Detta gör att det kan vara möjligt för honom att anta gudstro som ett properly basic 

belief, rationellt berättigat även utan argument för det. Plantinga är inte heller motståndare till 

argument för Guds existens, bara mot tanken att de är nödvändiga för att tron ska vara rationellt 

berättigad. Det faktum att det enligt honom är möjligt att framlägga argument för Guds existens 

som är värdefulla, visar att det finns delar av gudstron som kan kommas åt genom objektiv 

evidens. Det är för honom på grund av det missvisande resultat som den klassiska 

foundationalismen ger som vi antar att gudstro inte kan vara en grundläggande trosuppfattning. 

Genom att jämföra med hur vi tar andra trosuppfattningar som grundläggande såsom att jag åt 

lunch tidigare idag och att det finns andra personer så argumenterar han för rimligheten att ta 

gudstro som en grundläggande trosuppfattning. Att Plantinga menar att gudstro är åtkomligt för 

förnuftet och inte endast är någon bortom förnuftet talar även för en icke-fideistisk tolkning av 

hans synsätt.  

 

Det finns dock en hel del som talar för att Plantingas synsätt bör räknas som en form av fideism. 

Hans perspektiv att det är rationellt att anta att gudstro kan vara en grundläggande 

trosuppfattning är sammanlänkad med om teistisk tro faktiskt är sann. Han försöker heller inte 

argumentera för att hans synsätt ska vara rationellt för människor med icke-teistiska 

trosuppfattningar. Det sättet att argumentera gör att en ateist eller icke-teist inte behöver 

acceptera gudstro som en grundläggande trosuppfattning, och det är helt enkelt så det är. Alla 

gemenskaper har sina grundläggande trosuppfattningar som de kan argumentera för enligt 

 
95 Evans. Faith Beyond Reason, 18, 33. 
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Plantinga. Detta synsätt kan ses som en form av fideism genom att en person först behöver en 

gudstro för att den naturligt ska kunna acceptera gudstro som en grundläggande trosuppfattning. 

Gudstro tenderar inte heller att uppkomma genom argumentation enligt Plantinga. Den mogne 

teisten, som Plantinga uttrycker det accepterar inte sin religiösa tro på grund av argument, utan 

accepterar tron som en grundläggande trosuppfattning. Gudstro kan vara rationellt för Plantinga 

även utan argument för det. Vi har enligt honom fått en naturlig förmåga att lära känna Gud 

som gör att gudstro kan uppstå på olika sätt. Även om Plantinga inte uttrycker det som att tron 

på detta sätt går bortom förnuftet går det att göra en sådan tolkning på grund av att hans synsätt 

endast är berättigat om Gud finns. För den som tvivlar på om Gud finns eller har en icke-teistisk 

uppfattning av omvärlden så är det föga övertygande när Plantinga hävdar att hans perspektiv 

är rationellt berättigat, om Gud finns. Själva frågan för dem kan istället handla om Gud faktiskt 

finns.  

 

Även om Plantinga menar att det är rationellt berättigat att hålla gudstro som en grundläggande 

trosuppfattning, kan detta endast utmanas utifrån genom att mena att det inte logiskt möjligt 

med Guds existens, eller att mena att hålla det som en grundläggande trosuppfattning bryter 

mot annat som hålls som grundläggande för en person. Om förnuftet förstås som något vilket 

inte först måste ändras av religiös tro, så kan det hävdas att Plantingas synsätt att ha gudstro 

som en grundläggande trosuppfattning innebär att tron går utöver förnuftet. Det behövs först en 

trons förändring för att kunna uppskatta att gudstro kan vara en grundläggande trosuppfattning 

som är rationellt berättigad.  

 

När Plantinga berör frågan på vilket sätt kristen tro som helhet är rationellt berättigat så syns 

tydligare fideistiska tendenser. Genom trons gåva menar han att människan kommer till tro och 

omfamnar det kristna budskapet. Det sker på ett övernaturligt sätt genom den heliga andens 

verk. Hans argument för varför det är rationellt berättigat för den kristne att anta detta är att om 

dennas kognitiva förmågor fungerar korrekt och att tron formats av ”a belief-producing 

process” som fungerar korrekt, i en miljö den är tänk för med syfte att producera sanna 

trosuppfattningar så är det rimligt att acceptera detta.96 Det bygger dock på en redan förutsatt 

tanke att det finns en Gud som gett människan en viss förmåga att få sanna trosuppfattningar 

och som kan erhålla kristen tro genom den heliga anden. Det är möjligt för en kristen att likt 

Plantinga argumentera för att detta är rimligt. Det är dock möjligt för en person med en annan 

gudsbild att argumentera för att dennas erfarenheter kommer från Gud, men att detta sker på ett 

annat sätt. En naturalist kan även kritisera perspektivet att religiösa upplevelser motsvarar 

 
96 Plantinga. Knowledge and Christian Belief, 56. 
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någon form av sann kunskap och mena att dessa upplevelser istället kan förklaras utan att 

åberopa existensen av en transcendent verklighet.97 Plantingas argumentation kräver därför att 

först ta emot trons gåva för att sedan argumentera för att det är rationellt berättigat med kristen 

tro. Det kan därför menas att denna position kan räknas till svag fideism, då förnuftet oförändrat 

av tron inte kan acceptera gudstro som en rationellt berättigad grundläggande trosuppfattning.  

 

Plantingas betoning av tron som en särskild kunskapsform, innebär också att han har ett 

betydligt vidgat kunskapsbegrepp mot vad som skulle kunna accepteras av många. Han menar 

att teisten och ateisten har olika syn på vad som kan komma från förnuftet. Frågan är dock om 

det endast är mellan teister och ateister som denna delning går. En teist kan som Plantinga hävda 

att gudstro är en rationellt berättigad grundläggande trosuppfattning, om teistisk tro är sann. 

Men det går också att som teist se det som att det inte är möjligt, eller att det är ointressant att 

försöka beskriva teistisk tro som rationellt berättigad. Det är istället så att det är något som är 

bortom vår förmåga att förstå rationellt men att tron ändå finns där. Eller att i likhet med 

Kierkegaard hävda att det inte är möjligt för förnuftet att förstå trons sanning. En teist kan även 

som Swinburne mena att det går och bör argumenteras för gudstrons rimlighet genom evidens, 

på ett sätt som är åtkomligt för människor med olika livsåskådningar. Han anser att det mest 

rimliga i övervägandet av evidens är en teistisk tro.98 Det är därför mer sant att mena att det 

finns många olika förståelser av vad förnuftet innebär och att det inte endast är så att en teist 

och en ateist har skilda förnuftsförståelser.  

 

Jag menar att Plantingas perspektiv på förhållandet mellan religiös tro och förnuft kan räknas 

som svag fideism. Det är inte helt entydigt men hans centrala argumentation att se gudstro som 

en rationellt berättigad grundläggande trosuppfattning bygger på att teistisk tro är sann. Det 

krävs en förändring av förnuftet genom den religiösa tron för att det ska vara rationellt. Han är 

inte intresserad av att berättiga kristen tro så att det blir förståeligt för människor med en annan 

livsåskådning. Det centrala är istället att visa på att det är en rationell tro för den kristna 

gemenskapen. Om förnuftet förstås som en tankeförmåga vilken inte är helt beroende av en 

specifik livsåskådning, så kan det hävdas att Plantinga i sin argumentation hänvisar till sådant 

som är utöver förnuftet. 

 

En del av Evans resonemang kan tolkas som icke-fideism. Han kritiserar först och främst de 

som menar att förnuftet inte har något med religiös tro att göra. Förnuftet behövs för att kunna 

urskilja religiösa budskap, annars skulle de vara helt oförståeliga. Han betonar även en skillnad 

 
97 Alston. Perceiving God, 228. 
98 Swinburne. Faith and Reason, 83-121. 
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mellan att kritisera förnuftet som ett ideal för att kunna nå sanning och att kritisera vissa sätt att 

resonera som i samtiden är intimt kopplat till förnuftet. Kritiken av det sistnämnda blir då att 

hävda att det eller de synsätt som av många ses som förnuftigt, inte är det bästa sättet att nå 

sanning. Det som ses som förnuftigt av många är helt enkelt inte det mest förnuftiga. Det är 

möjligt att argumentera för ett sådant synsätt utan att knyta det till endast en viss livsåskådning. 

Det går att visa på brister i dominerande förnuftsförståelser och hur de kan korrigeras eller 

ersättas på ett sätt som fortfarande inte gör det tvingande att först omfamna ett specifikt religiöst 

synsätt. Evans betonar dock istället att förnuftet behöver förändras genom den religiösa tron för 

att kunna vara samstämmig med sanningen i tron. Det är först när förnuftet inser sina 

begränsningar som det kan styras i korrekt riktning. Det visar att även Evans i sin syn på hur 

förnuftet kan vara i samförstånd med den religiösa tron, behöver en förnuftsförståelse som är 

specifik för hans teistiska tro.  

 

Evans går dock emot en traditionell syn på fideism genom att hänvisa till värdet av objektiv 

evidens. Han menar att det är relevant för en kristen att beakta, om denna skulle finna möjliga 

starka historiska evidens mot att Jesus existerat. Han anser även att det är värt att undersöka om 

en uppenbarelse verkligen kommer från Gud, om det finns misstankar till det motsatta. Detta 

gör att det rationella tänkandet får ett betydligt större utrymme hos Evans än Kierkegaard. 

Evans ser även ett värde av naturliga teologi, vilket tenderar att förkastas av de flesta fideister.99 

Han gör det dock på ett speciellt sätt genom att se argument för Guds existens inom naturlig 

teologi som tecken till Gud. Evans uttrycker även att det inte finns någon givande form av 

kunskap om Gud bortanför tron. Han menar att det är möjligt med riktig kunskap om Gud 

genom tron och att den särskilda kunskapen som den religiösa tron ger behövs för att kunna 

uppskatta argumenten för Guds existens. Han argumenterar här alltså ändå på ett sätt där den 

religiösa tron behövs som grund. Förnuftet behöver förändras av tron för att kunna på ett korrekt 

sätt förstå värdet av argumenten inom naturlig teologi. Det gör att han även i det avseendet bör 

räknas som fideist.  

 

Det finns också mycket som talar för att Evans synsätt på förhållandet mellan religiös tro och 

förnuft bör räknas som fideism. Ett av de resonemang med tydligast fideistisk prägel är när han 

uttrycker att det endast är genom en uppenbarelse som överskrider förnuftet som det går att 

förstå Gud. Han menar även, likt många fideister, att förnuftet har gränser som behöver inses 

och att det först är när förnuftet förändrats så att det är i samklang med kristen tro som det 

fungerar korrekt.       

 
99 Evans. Faith Beyond Reason, 89-90, 110-112. 
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I sin kritik av det han benämner irrational fideism så menar Evans att det är nödvändigt att 

religiös tro bedöms kritiskt och rationellt. Det perspektivet kan först ses som nära den svaga 

rationalismen. Han uttrycker även att det är viktigt att inte acceptera logiska motsägelser samt 

att det inte går att bara acceptera utan vidare att förnuftet skulle vara helt obrukbart i religiösa 

frågor. Det är alltså inte en kritik av förnuftet hos Evans som i den starka fideismen där det 

mänskliga förnuftet går emot religiös tro. Om en tar in Evans förnuftsförståelse som är knuten 

till att förnuftet behöver inse sina begränsningar och bli mer samstämt med kristen tro för att 

fungera optimalt; då kan vi se att det ändå som inom fideism finns ett beroende i stort av den 

egna livsåskådningen för att komma åt religiös sanning. Han menar också att det inte går att på 

ett neutralt sätt komma fram till religiös sanning utan att det behöver göras från subjekt själva. 

Han beskriver sin position som ”faith as beyond reason” vilket kan ses som svag fideism i min 

kategorisering. Argumentationerna ovan visar att även om det inte är helt entydigt så passar 

Evans synsätt på relationen mellan religiös tro och förnuft väl in på fideism. I kategorisering av 

Plantingas perspektiv var det mer en vågskål i huvudsak mellan svag fideism och svag 

rationalism där jag slutligen argumenterade för det första perspektivet som mest lämpligt. För 

Evans perspektiv så behöver även kategorin stark fideism i högre grad övervägas. Evans 

diskuterar och försvarar delar av Kierkegaards tänkande i Faith Beyond Reason. Som vi sett 

tidigare brukar Kierkegaard räknas som en självskriven fideist och bland andra Penelhum 

benämner alltså honom som en radical fideist. Evans synsätt att förnuftet behöver inse sina 

begränsningar kan tolkas så att förnuftet i sitt ursprungliga syndfulla tillstånd är emot den 

religiösa tron. Förnuftet behöver trons förändring. Han argumenterar dock även för förnuftets 

begränsningar genom att hänvisa till tankar som alla kan sätta sig in i, såsom att det skulle kunna 

finnas varelser med högre intelligens än oss, och att detta innebär att vi behöver vara ödmjuka 

med synen på vårt förnuft. 

 

Jag anser att det mest rimliga ändå är att se Evans synsätt som en form av svag fideism. Det är 

möjligt och nödvändigt, enligt honom, med förnuftet för att kunna urskilja trons budskap. Det 

behöver dock genomgå trons förändring. De religiösa sanningarna är alltså inte åtkomliga för 

förnuftet, sett som ett tänkande vilket inte är helt livsåskådningsberoende. Förnuftet är dock för 

Evans inte heller emot religiös tro, utan tron är utöver förnuftet genom att den mottages genom 

Guds uppenbarelse.           
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5. Sammanfattning 

Jag har i uppsatsen undersökt C. Stephen Evans och Alvin Plantingas synsätt på förhållandet 

mellan religiös tro och förnuft. Deras perspektiv har diskuterats i relation till fideism och 

rationalism för att avgöra ifall deras synsätt bör ses som en form av fideism. Jag har i uppsatsen 

diskuterat möjliga definitioner på fideism för att slutligen argumentera för en 

kategoriseringsmodell med svag och stark fideism respektive rationalism, på grund av dess 

enkelhet för jämförelser mellan olika perspektiv. Vidare har jag argumenterat för att såväl 

Evans som Plantingas synsätt på förhållandet mellan tro och förnuft kan ses som svag fideism. 

Evans knyter sitt perspektiv på förhållandet mellan tro och förnuft till en form av fideism medan 

Plantinga anser att hans perspektiv inte bör ses som fideism. Detta kan delvis förklaras genom 

att Evans har en betydligt bredare förståelse av fideism än Plantinga. Plantinga menar att 

gudstro kan vara rationellt berättigat även utan argument för tron. Detta på grund av att gudstro 

kan vara en berättigad grundläggande trosuppfattning, om teistisk tro är sann. Gud har, enligt 

Plantinga, gett människan en gudsinstinkt som gör det möjligt att i olika sammanhang forma 

gudstro. Tron kan även ses som en särskild kunskapsform. Hans argumentationer bygger på 

hans kristna livsåskådning om hur Gud gjort det möjligt för människan att komma till tro på 

Gud. Evans betonar att givande former av gudstro endast kan innehas genom religiös tro och 

att denna överskrider förnuftet. Det är möjligt för förnuftet att vara självkritiskt genom trons 

förändring och därför verka mer samstämmigt med kristen tro. Både Plantingas och Evans 

perspektiv innebär att förnuftet behöver förändras av tron för att förstå trons sanning. I min 

förnuftsförståelse menar jag att förnuftet är en tankeförmåga som inte är helt bunden till en 

specifik livsåskådning. Det gör att Plantingas och Evans synsätt på förhållandet mellan religiös 

tro och förnuft bör ses som att tron till viss del går utöver förnuftet, vilket i uppsatsen definierats 

som svag fideism. Jag menar även att fideism är ett fortsatt användbart begrepp inom 

religionsfilosofi men att nedsättande användningssätt och oklara definitioner av det behöver 

undvikas. 

 

Jag ser utifrån uppsatsens resultat att det är särskilt relevant att genomföra forskning på hur 

skilda förnuftsförståelser påverkar vilka synsätt som argumenteras för gällande förhållandet 

mellan religiös tro och förnuft. Det kan även vara av intresse att undersöka hur olika förståelser 

av förhållandet mellan religiös tro och förnuft inom skilda religiösa traditioner kan påverka 

diskussionen. Uppsatsen kan vidare vara relevant för religiösa och icke-religiösa gemenskaper 

och personer som vill diskutera olika förhållningssätt på relationen mellan religiös tro och 

förnuft och utmana invanda perspektiv. Den kan stimulera till samtal om vad det betyder att 

något, och mer specifikt religiös tro, kommer från förnuftet, är samstämmigt med förnuftet eller 
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är utöver förnuftet. Det kan leda till diskussioner om vilka olika förståelser vi har av vad förnuft 

och religiös tro innebär. Uppsatsen kan även uppmuntra till samtal mellan religiösa och icke-

religiösa ifall det är möjligt att presentera den religiösa tron på ett sätt som gör det förståeligt 

för människor som inte delar samma tro. Om inte, vad blir konsekvenserna av det?   



35 
 

6. Litteraturförteckning 

Abraham, William J.  An Introduction to the Philosophy of Religion. Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc., 1985.  

Alston, William P. Perceiving God – The Epistemology Religious Experience. Ithaca, New York: Cornell 

University Press, 1991. 

Amesbury, Richard. Fideism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2016. 

https://plato.stanford.edu/entries/fideism/ (Hämtad 2019-12-10) 

Askew, Richard. “On fideism and Alvin Plantinga”. International Journal for Philosophy of Religion. 

Vol. 23, nr. 1, 1988, 3-16. 

Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: 

Santérus Förlag, 2005. 

Bishop, John. Believing by Faith – An Essay in the Epistemology and Ethics of Religious Belief. New York: 

Oxford University Press, 2007. 

Carroll, Thomas D. “The Traditions of Fideism”. Religious Studies. Vol. 44, nr. 1, 2008, 1-22. 

Evans, C Stephen. Faith Beyond Reason – A Kierkegaardian Account. Grand Rapids, Michigan: Wm. 

B. Eerdmans Publishing Company, 1998. 

Evans, C. Stephen. Natural Signs and Knowledge of God: A New Look at Theistic Arguments. New York: 

Oxford University Press, 2010. E-bok. 

Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur 

AB, 2006. 

Jeffner, Anders. Vägar till teologi (2 uppl.). Stockholm: Verbum Förlag AB, 1981.  

Johannesson, Karin. “Konsekvensprövning”. I Filosofiska metoder i praktiken, Mikael Stenmark, 

Karin Johannesson, Francis Jonbäck och Ulf Zackariasson (red.), 65-84. Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis, 2018. E-bok. 

Mackie, J.L. “Evil and Omnipotence”. I Mind, New Series. Vol. 64, nr. 254, 1955, 200-212. 

Mackie, J.L. The Miracle of Theism: Arguments for and against the Existence of God. New York: Oxford 

University Press, 1982. 

Moser, Paul K. The Elusive God – Reorienting Religious Epistemology. New York, Cambridge 

University Press, 2008. 

Moser, Paul K. The Evidence for God – Religious Knowledge Reexamined. New York, Cambridge 

University Press, 2010. 

Penelhum, Terence. “Fideism”. I A Companion to the Philosophy of Religion, Philip L. Quinn och 

Charles Taliaferro (red.), 376-382. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1997. 

Penelhum, Terence. God and Scepticism – A Study in Scepticism and Fideism. Dordrecht: D. Reidel 

Publishing Company, 1983. 



36 
 

Peterson, Michael; Hasker, William; Reichenbach, Bruce och Basinger, David. Förnuft och religiös 

tro – En inledning till religionsfilosofin. Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 1997.   

Plantinga, Alvin. Knowledge and Christian Belief. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 2015. 

Plantinga, Alvin. “Reason and Belief in God”. I Faith and Rationality – Reason and Belief in God, 

Alvin Plantinga och Nicholas Wolterstorff (red.), 16-93. Notre Dame, Indiana: University of 

Notre Dame Press, 1983. 

Plantinga, Alvin. “The Prospects for Natural Theology”. Philosophical Perspectives. Vol. 5, 

Philosophy of Religion, 1991. 287-315. 

Plantinga, Alvin. Warranted Christian Belief. New York: Oxford University Press, 2000. 

Popkin, Richard H. The History of Scepticism: From Savonarola to Bayle. New York: Oxford University 

Press, 2003. 

Stenmark, Mikael. Opublicerad artikel ”Tro och vetandedebatten och dess kritiker”. 2019. 

Stenmark, Mikael. Tankar om Gud, kristen tro och livets mening – En samling religionsfilosofiska essäer. 

Skellefteå: Artos och Norma bokförlag, 2016. 

Swinburne, Richard. Faith and reason (2 uppl.). New York: Oxford University Press, 2005. 

Swinburne, Richard. The Coherence of Theism (2 uppl). New York: Oxford University Press, 2016. 

Swinburne, Richard. The Existence of God (2 uppl.). New York: Oxford University Press, 2004.  

Walls, Jerry L. och Dougherty, Trent. Two Dozen (or so) Arguments for God: The Plantinga Project. New 

York: Oxford University Press, 2018. E-bok. 

Wolterstorff, Nicholas. “Introduction”. I Faith and Rationality – Reason and Belief in God, Alvin 

Plantinga och Nicholas Wolterstorff (red.), 1-15. Notre Dame, Indiana: University of Notre 

Dame Press, 1983. 

Zagzebski, Linda (red.). Rational Faith – Catholic Responses to Reformed epistemology. Notre Dame, 

Indiana: University of Notre Dame Press, 1993. 

 


