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Abstract 

 

Arbetet är en litteraturstudie som undersöker hur forskare beskriver kvinnliga gestalter från 
religiösa urkunder och vilka normer dessa förmedlar. Syftet är att undersöka vilka normer som 
förmedlas och vilka gestaltningar som lyfts fram, samt att koppla dessa till läroplanens mål kring 
kön, identitet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, känsla av tillhörighet och mening 
med religionsvetenskapen. Examensarbetet är en innehållsanalys med kodning som metod för att 
komma närmare forskarnas tolkningar av kvinnans roll och förutsättningar inom judendomen, 
kristendomen och islam.  
 
Till examensarbetet står tre forskare i fokus som företräder tolkningar av urkunderna från respek-
tive religion. Judendomen representeras av Carol Meyers (2013), Rediscovering Eve, ancient israelite 
women in context. Kristendomen av Elisabeth Schüssler Fiorenza (1999), In memory of her. A feminist 
theological reconstruction of christian origin, samt islam av Asma Barlas (2002), Believing Women in Islam. 
Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur´an. 
 
Litteraturanalysen än indelad utifrån ämnesplansmålen där varje bok analyseras utifrån flera 
undergrupper för att sedan diskuteras. Fokus i analysen är på forskarnas tolkningar av ur-
kunderna, inte av forskarnas utläggning av andra författare, arkeologer eller andra källor. I 
diskussionen jämförs resultatet från de olika kategorierna och kopplingarna med ämnesplanen 
med frågeställningarna för att få en bild av kvinnliga gestalter från religiösa urkunder samt vilka 
normer de förmedlar.  
 

Sökord: Religionsdidaktik, kvinnogestaltning, kvinnoideal, genus, litteraturanalys, religion 
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1. Inledning 
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.1 Att 
alla är jämlika och en del av samma gemenskap är ett beaktansvärt ideal som borde vara mer eller 
mindre tongivande oavsett situation. Det är ett faktum att vi människor påverkas av såväl normer 
som förväntningar samhället har på oss. Vi är som människor en del av flera olika gemenskaper 
och sammanhang med varierande roller och förutsättningar samt att vi influeras av vår 
omgivning. Jag är själv delaktig i en samhörighet där jag både berörs av min roll som kvinna men 
även av min förutsättning som troende vilket gör att jag påverkas av den religiösa kontexten. 
Ytterligare har jag en roll som blivande religionskunskapslärare där jag är en del av en 
undervisningssituation där ideal och normer förmedlas till eleverna. Samtliga roller jag innehar 
påverkas av de normer och ideal de religiösa urkundstexterna förmedlar på ett eller annat sätt.  

 

Jag har ett intresse att utforska genusperspektivet inom religionsvetenskapen, dels på grund av 
mina roller som lärare och troende. Men dels även min roll som kvinna medför att jag anser att 
kvinnans roller och förutsättningar är särskilt fascinerande. Jag tycker det är spännande att 
undersöka hur gestalter från urkundskällor kan används i religionsundervisningen, men här är det 
viktigt att studera vilka ideal som förmedlas via gestalterna. Jonas Svensson lyfter fram i 
Religionsdidaktik i kapitlet ”Kön och genus i religionskunskap” problematiska ideal från Nya 
testamentet Efesierbrev 5:22-24. 

 
Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom 
Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom 
kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.2 
 

Ovanstående ideal kan ses som problematiska när de befäster genusordningar som delar in män 
och kvinnor i hierarkier där mannen ges en överordnad position i förhållande till kvinnan. Medan 
i Första Mosebok 5:1-3 som används av både judar och kristna lyfts andra ideal fram där oavsett 
kön är vi skapade som människor i första hand, och att Gud skapade både kvinnan och mannen 
som sin like. En syn som varken placerar mannen eller kvinnan som överordnad den andre, utan 
att alla är välsignade som människor.  
 

Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. Som man och kvinna skapade han 
dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa när de skapades.3 

 
Ämnesplanen för religionskunskap förklarar att religion och kön är sammankopplade samt 
religionen har betydelse för hur människor uppfattar tillhörighet. Ämnesplanen redogör även för 
att människors identiteter skapas i relation till religionen och dess skriftliga källor och traditioner. 
Jag anser att det är viktigt att analysera vad de skriftliga källorna förmedlar som i sin tur kan lyftas 
fram i undervisning till eleverna. Fokus i denna studie kommer ligga på tolkningar av de 
abrahamitiska religionerna – judendom, kristendom och islam och vilka ideal och normer 
gällande kvinnor som förmedlas.   
 

                                                      
1 Galaterbrevet 3:28 
2 Svensson 2011 s 99. 
3 Första Mosebok 5:1-3 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur kvinnliga gestalter från religiösa urkunder 
används och porträtteras utifrån tre forskares tolkningar av judendomen, kristendomen samt 
islam. Syftet är att undersöka vilka kvinnor som lyfts fram och vilka kvinnoideal samt normer 
som förmedlas av tolkningarna. Jag vill undersöka vilka tolkningar forskarna gör av kvinnans roll 
och förutsättningar samt om de går att använda i undervisningen, genom att relatera dem till 
ämnesplanen för religionskunskap. 
 

1.2 Frågeställningar: 

 Vilka normer förmedlas via gestalterna?  

 Vilka kvinnor lyfts fram? 

 Vilka ideal hos kvinnor betonas? 

 Skillnader mellan religionerna? 

 Hur påverkas normen av det kvinnoideal som porträtteras? 
 

1.3 Arbetets relevans 
För att bemöta varför denna studie är intressant underbyggs detta utifrån kriterierna i ämnespla-
nen för gymnasiet 2011. Religionsundervisningen ska behandla hur religionen förhåller sig bland 
annat till identitet, kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Ytterligare ska 
undervisningen i religionskunskap behandla hur religionens skriftliga källor och traditioner 
påverkar samt formar individens identitet vilket gör en redogörelse av forskningens hantering av 
ämnet väsentligt, och kan därmed motivera denna studie av kvinnliga gestalter från religiösa 
urkunder. Arbetet har relevans för yrkesutövningen genom att lyfta fram forskning om hur relig-
ion förhåller sig till begrepp som sexualitet, genus och identitet, vilket möjliggör för problema-
tisering kring kvinnan och kvinnliga gestalters normförmedling. 
 



2. Metod 
I följande avsnitt redogörs för de val som gjorts kring såväl metod som material för att hantera 
validiteten och reliabiliteten i examensarbetet. Genom att arbetet har en kvalitativ ansats handlar 
reliabiliteten samt validiteten främst om att på ett tydligt och genomskinligt sätt beskriva hur 
arbetet gått till väga och hur informationen insamlats för att bearbetats. I avsnittet beskrivs även 
hur objektiviteten hanteras genom att bemöta den egna förförståelsen samt urvalen av metod 
samt material.4 

2.1 Metod 
I boken Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys förklarar Kristina 
Boréus och Göran Bergström att innehållsanalysen används primärt för att kvantifiera material 
men kan även användas för att gör en kvalitativ analys. En kvalitativ innehållsanalys räknar inte 
företeelser i en text utan fokus ligger på tolkningen och analysen av förekomsterna. Författarna 
förklarar att en innehållsanalys kan appliceras på de flesta material exempelvis religiösa urkunder 
där olika företeelser blir primärt fokus för undersökningen, det kan vara uttryck och metaforer 
eller tolkningar som analyseras. Författarna belyser att de mest förekommande analyserna inom 
det samhällsvetenskapliga fältet undersöker innebörden av företeelser i texter. I detta arbete blir 
analysen vad forskarnas tolkningar av religiösa urkunder kan berätta om kvinnliga gestalters 
normförmedling.5 
 
Detta arbete är en kvalitativ innehållsanalys som kodar materialet in i huvudkategorierna identi-
tet/tillhörighet, kön, sexualitet och socioekonomiskbakgrund som i sin tur är kopplade till 
ämnesplanen för att sedan dela in i underkategorierna familj, hushåll, klan, socialklass, 
barnafödande/graviditet, äktenskap, sexualitet, synd, moderskap, könsroller, arbete, ledarskap. 
Men att skapa ett kodsschema eller kodningsmanual för att analysera en text betyder även att 
kodaren tar ställning till vad i innehållet som skall undersökas, vilka kodningsenheter som ska 
noteras. Kodningsenheter skulle kunna vara specifika ord, metaforer, teman i texten eller viss typ 
av argument och i det här arbetet är det teman i texten som ligger i fokus.6 Själva kodningen kan 
ske antingen digitalt via dator eller manuellt via en person, dock via en manuell kodning är det 
svårt att ändra sin manual under arbetes gång vilket eventuellt kan göras med andra 
analysmetoder. Vid en digital kodning kan materialet kodas om under undersökningen gång vilket 
blir svårt med en manuell när själva kodningen tar tid och arbete i anspråk. En manuell kodning 
ger rum för mer utvecklad tolkning av materialet än en digital vilket medför valet av manuell 
innehållsanalys till denna studie.7 
 
Mitt kodningsschema är uppdelat i fyra huvudkategorier som är kopplade till ämnesplanens syfte 
och mål för religionsundervisningen: identitet och tillhörighet, kön, sexualitet, socioekonomisk 
bakgrund. Alan Bryman poängterar att själva kodningsmanualen har stor betydelse för kodningen 
av innehållet, manualen gav mig möjlighet till såväl struktur som vägledning i analysarbetet.8 
Författaren förklarar att innehållsanalysen och kodningen har flera starka sidor, bland annat att 
det är en öppen metod som möjliggör för att täcka in flera infallsvinklar med ett flexibelt sätt att 
gå tillväga. Vid utförandet av själva kodningsmanualen gör kodaren en tolkning utifrån sin egen 
förförståelse av materialet och därför har jag valt att göra min förförståelse tydlig och använder 

                                                      
4 http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod hämtad 
2016-06-03 
5 Boréus och Bergström 2012 s 49-51. 
6 Boréus och Bergström 2012 s 55. 
7 Boréus och Bergström 2012 s 86-88. 
8 Bryman 2011 s 291-293. 

http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod
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ämnesplanen för att minimera påverkan. Författaren belyser ett särskilt bekymmer som relaterar 
till min kodning, att kodaren riskerar att dra ohållbara slutsatser kring sökandet efter traditionella 
kategorier för kvinnligt och manligt.9 Boréus och Bergström framhåller att materialurval samt val 
av kodning bör kunna motiveras i en innehållsanalys, vilket kopplingen till ämnesplanen gör. 
Författarna poängterar att det finns en risk för feltolkningar om kodaren inte förhåller sig 
konsekvent till schemat och manualen. Min undersökning förhåller sig till tydlighet och 
konsekvens genom fasta kategorier och underkategorier med koppling till ämnesplanen för att 
sedan resoneras kring förhållande till frågeställningarna.10 
 
Kodningsschemat är indelat i fyra huvudkategorier som försetts med olika färger för att under-
lätta kodningen och analysen, där huvudkategorierna är kopplade till ämnesplanens mål för 
religionskunskap. Varje huvudkategori har delats in i olika underkategorier som relaterar till det 
övergripande temat, exempelvis till temat identitet och tillhörighet har underkategorin familj, 
äktenskap, hushåll, ledarskap, arbete placerats. I undersökningen av litteraturen har post-it lappar 
med respektive färg placerats på den plats i texten där kategorin förekommer med anteckningar 
om vilken underkategori som representeras. På detta sätt är litteraturen överskådlig visuellt och 
enkelt att återkomma till den kategori man önskar i analysarbetet. 
 

2.1.1 Kodningsschema/manual 

  

 

                                                      
9 Bryman 2011 s 296-297. 
10 Boréus och Bergström 2012 s 87-89. 
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2.2 Avgränsningar och avvägningar 

Första avgränsningen blir att fokusera min litteraturstudie till de Abrahamitiska religionernas 
urkunder och tolkningar av dem. Detta för att de är relaterade till varandra, den hebreiska och 
den kristna bibeln samt den muslimska Koranen delar en gemensam bakgrund till viss del. 
Ytterligare ett val är att utgå från ämnesplansmålen för att skapa en tydlig struktur och en röd 
tråd genom arbetet. Vidare har en avvägning gjorts att fokusera på judendomen, kristendomen 
och islam för att välja bort religioner som exempelvis hinduismen samt buddhismen.  
 

2.3 Förförståelse 
Förförståelsen är viktig för innehållsanalysen genom att kodaren påverkas av sina egna erfaren-
heter som lyser igenom i valet av kodningsschema och manual. Jag har en bakgrund i 
konfessionell undervisning och har undervisat samt varit en del av en kristen kontext på olika sätt 
i 15 år vilket i sin tur påverkar min förförståelse kring såväl judendomen samt kristendomen och 
den kristna bibeln, som är de primära urkunderna för dessa religioner i mitt arbete. För att inte 
låta mig påverkas för mycket av min egen bakgrund har jag valt att använda mig av ämnesplanens 
mål som kategorier och vägledning för min analys. I min förförståelse ryms även att jag är en 
kristen kvinna vilket påverkar mitt motiv att vilja analysera hur kvinnliga gestalter förmedlas samt 
vilka normer de representerar. 



3. Material – forskningsfältet   
I detta avsnitt presenteras den litteratursökning som gjorts, hur materialet har hanterats samt 
vilka urval som gjorts. I avsnittet ges en översikt i både de material som inkluderats samt 
exkluderats och en presentation av de forskare som står i fokus för analysen. Sökningsprocessen 
presenteras sammanfattande i dels löpande text men även detaljerad i tabellform där de sökningar 
som genererat användbara träffar syns, i både löpande texten som tabellen är sökorden röda för 
att tydliggöra exakt vilka ord som används i sökningen. I tabellen framgår vilken databas 
sökningen skett i, vilka sökord som används, antal träffar sökningen gav och vilket träff det 
utvalda arbetet har, även tydliggörs vilka avgränsningar som gjorts samt titel på arbetet som valts 
ut av sökningen. 

3.1 Sökningsprocess 
Sökningsprocessen startades med en sökning i Summon samt Kvinnsam 11  på sökordet 
Kvinnogestaltning vilket gav 0 träffar i båda, vidare användes ordet Kvinnogestalter som gav 17 
träffar i Summon. Bland de träffarna fanns inget fruktbart för min studie då de primärt handlade 
om kvinnor i litteratur eller i konst. Vidare genomfördes en sökning med orden Kvinnliga 
gestalter vilket gav 162 träffar i Summon med avgränsningen böcker och avhandlingar, samma 
sökning gav 12 träffar i Kvinnsam. Efter en läsning av titlar samt sammanfattningar på de tio 
första träffarna gjordes bedömningen att dessa inte var användbara då de främst handlade om 
kvinnliga gestalter i film samt skönlitteratur inte i religiösa urkundstexter. Jag valde i det här 
stadiet att utöka min sökning till områden utanför temat kvinnogestaltning till bredare sökningar 
kring kvinnan i religionens kontext, men även till feminism i förhållande till religionerna samt 
deras urkunder. I sökningen användes ord som Kvinnan i Kontext, Women in Context, Genus 
och Religion, Feministteologi, Kvinnan Toran, Kvinna Bibeln, Feminism och Judaism, Kvinnan 
Koranen. 
 
Första sökningen i Summon efter utökningen var Kvinnan i Kontext som genererade 168 träffar 
efter avgränsningen avhandlingar och böcker, men vid en närmare studie av de tio första 
träffarna handlade dessa främst om kvinnan i en kulturell snarare än en religiös kontext. Då 
byttes sökorden ut till den engelska motsvarigheten Women in Context vilket gav 157 422 träffar. 
Bland de första tio träffarna återfanns en som inte handlade om kvinnan i en litterär kontext utan 
kvinnan i en religiös, träff tre Discovering Eve: ancient israelite women i context av Carol Meyers. Efter 
en första sökning efter boken framkom att det fanns en nyare omarbetad utgåva Rediscovering Eve: 
ancient israelite women in context, då föll valet på den nyare versionen till arbetet.  
 
Nästa steg i processen blev att söka efter träffar som hanterar religionens förhållande till kön och 
genus, genom att det är relevant för mitt syfte att analysera kvinnliga gestalter från religionen. 
Sökorden blev Genus och Religion med avgränsningen böcker samt avhandlingar som gav 4313 
träffar. Efter en överblick av titlarna samt sammanfattningarna valdes två titlar ut att inkluderas i 
arbetet, träff ett Genus och religion av Jeanette Sky samt träff tio Stigma, status och strategier: 
genusperspektiv i religionsvetenskap av Catharina Raudvere. I sista urvalet valdes Catharina Raudveres 
bok bort för att bokens fokus till stor del ligger på genusrelationer utifrån indisk religion och dess 
sammanhang vilket inte passar in på min ansats att analysera tolkningar av urkunder från en 
judisk, kristen och muslimsk kontext. I boken finns kapitel om såväl judiska som muslimska 
kvinnors förutsättningar men utifrån ett sentida sammanhang, vilket inte faller in under mitt syfte 

                                                      
11 Kvinnsam är en databas som refererar till litteratur inom kvinno-, mans- och genusforskning. Det är en 
tvärvetenskaplig databas med fokus på genusvetenskapliga referenser. I Kvinnsam finns hänvisningar till 
monografier, tidskrifter, samlingsverk, uppsatser mfl. http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=kvin 
Hämtat 2016-07-03 

http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=kvin
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att undersöka tolkningar av dessa religioners urkunder. Jeanette Skys bok behandlar också 
kvinnan i hinduiskt sammanhang, men genom att den till stor del även hanterar kvinnan från 
kristna och muslimska urkunderna inkluderades den till arbetet.  
 
Vidare gjordes en sökning på sökorden Kvinna Bibeln vilket gav resultatet 167 träffar med 
avgränsningen avhandlingar samt böcker i Summon, efter att ha läst sammanfattningarna på de 
tio första träffarna togs ingen av dessa titlar med i urvalsprocessen då de främst hanterade 
kvinnan i litteraturvetenskapen och inte i religionsvetenskapen. Genom att kvinnans förhållande 
till religion är intressant för mitt arbete blev nästa steg i sökningsprocessen att söka på ordet 
Feministteologi12 i Summon. Sökningen avgränsades till böcker och avhandlingar vilket gav 54 
träffar, där träff två Kön, teologi och etik: en introduktion av Maria Jansdotter Samuelsson, Johanna 
Gustafsson-Lundberg och Annika Borg valdes ut. Även träff tre Den levande gudinnan: 
kvinnoidentitet och religiositet som förändringsprocess av Petra Junus samt träff sju Hon får inte glömmas: 
kristendomens ursprung ur ett feministteologiskt perspektiv av Elisabeth Schüssler Fiorenza inkluderades. 
Efter en första läsning valdes boken Kön, teologi och etik: en introduktion bort, även då boken 
innehåller mycket intressant kring kvinnans förutsättningar och hur teologi förhåller sig till 
kvinnlig sexualitet är boken främst en introduktion till feministteologi och passar inte som 
material till mitt arbete som fokuserar på tolkningar av kvinnliga gestalter från religiösa urkunder. 
I en sista urvalsprocess valdes Petra Junus bok bort då det centrala i boken hanterar gudinnor 
utanför den abrahamitiska kontexten. Elisabeth Schüssler Fiorenzas bok Hon får inte glömmas: 
kristendomens ursprung ur ett feministteologiskt perspektiv valdes att inkluderas till arbetet men i sin 
engelska utgåva In memory of Her: a feminist theological reconstruction of christian origin på grund av att 
den var lättare att tillgå. Elisabeth Schüssler Fiorenza hanterar tolkningar av kvinnan i ett kristet 
sammanhang vilket gjorde hennes bok fruktbar som material till detta arbete.   
 
Nästa steg i sökningsprocessen var att söka på kvinnan i de judiska urkunderna, den första 
sökningen på orden Kvinnan och Toran gav två träffar som behandlade främst kvinnan i 
skönlitterära sammanhang. Sökningen gjordes om i databasen Google Scholar med sökorden 
Feminism Judaism vilket resulterade i 25 000 träffar, en läsning av titlarna på de första fem 
träffarna valdes den fjärde ut Standing again at Sinai: Judaism form a feminist perspective av Judith 
Plaskow. Efter en närmare läsning valdes titeln att behållas då den passar väl in i syftet med 
examensarbetet att undersöka tolkningar av religiösa urkunder. Sökningen i Google Scholar 
genererade för många träffar, en sökning i Summon gjordes istället där sökorden ändrades till 
Feminism och Judaism för att begränsa resultatet. Sökningen resulterade i 1966 träffar i Summon 
med avgränsningen avhandlingar och böcker. Vid en läsning av de tio första sammanfattningarna 
valdes träff två Between feminism and ortodox judaism: resistance, identity and religious change in Israel av 
Yael Israel-Cohen ut. Ytterligare valdes träff fem ut Daughters of Abraham: feminist thought in judaism, 
christianity and islam av Yvonne Yazbeck Haddad och John L. Esposito. Även träff tio The 
passionate Torah: sex and judaism av Danya Rutterberg inkluderades. I ett sista urvalsskeende valdes 
Yael Isreal-Cohens bok bort för att den fokuserar på ett modernt sammanhang och hur 
judendomen förhåller sig till feminism. Även Yvonne Yazbeck Haddad och John L. Esposito 
bok exkluderades då den är en studie i sex forskares egen religiositet vilket inte primärt stämmer 
överens med min ansats att studera tolkningar av urkunderna för judendom, kristendom och 
islam. Danya Rutterbergs bok valdes att inkluderas i arbetet då den hanterar tolkningar av 

                                                      
12 Feministteologi är en teologi som problematiserar förhållandet mellan kön och makt. 
Problematiseringen sker genom att se till kvinnans underordnade roll i religionernas urkundskrifter och 
rituella gestaltningar. Genom att analysera gestaltningarna möjliggörs såväl förändring som nytolkning av 
skrifterna. Basen för feministteologin är att både män och kvinnor har samma värde och att de 
traditionella tolkningarna främst hänvisar till mäns förståelse av såväl Gud som innebörden att vara 
människa. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feministteologi hämtat 2016-07-01 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feministteologi
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kvinnans sexualitet i förhållande till det judiska sammanhanget och den judiska urkunden vilket 
passar in i examensarbetets ramar.   
 
Nästa steg i sökningsprocessen var att söka på kvinnan och islam för att hantera den delen av 
mitt arbete. Sökorden här blev Kvinnor Koranen vilket resulterade i 30 träffar med 
avgränsningen böcker samt avhandlingar, samma sökning genererade 15 träffar i databasen 
Kvinnsam. Efter läsning av de tio första sammanfattningarna valdes tre träffar ut, träff två i 
Summon sökningen Recovering the female voice in islamic scripture: women and silence av Georgina L 
Jardim. Ytterligare valdes träff tre i Summon sökningen ut Qurán and women: rereding the sacred text 
fram a women´s perspective av Amina Wadud samt träff tre i Kvinnsam sökningen Beliving women in 
islam: unreading partriarchal interpretations of the Qurán av Asma Barlas. Vid en senare urvalsprocess 
valdes Georgina L Jardims bok bort på grund av aftt den bygger vidare på Asma Barlas och 
Amina Waduds forskning, valet föll istället på deras böcker som material till arbetet.  
 



3.1.1 Tabell litteratursökning 
 

Databas Sökord Träff Avgränsningar Titel 
Summon 
Kvinnsam 

Women in Context 3 av 157 422 
5 av 159 

Avhandlingar 
Böcker 

Discovering Eve: ancient 
israelite women in context – 
Carol Meyers 

Summon 
Kvinnsam 

Genus och Religion 1 av 4313 
2 av 95 

Avhandlingar 
Böcker 

Genus och Religion – 
Jeanette Sky 

Summon Genus och Religion 10 av 4313 Avhandlingar 
Böcker 

Stigma, status och strategier: 
genusperspektiv på 
religionsvetenskap – 
Catharina Raudvere 

Summon Feministteologi 2 av 54 Avhandlingar 
Böcker 

Kön, teologi och etik: en 
introduktion – Maria 
Jansdotter mfl 

Summon 
Kvinnsam 

Feministteologi 3 av 54 
5 av 725 

Avhandlingar 
Böcker 

Den levande gudinnan: 
kvinnoidentitet och religiositet 
som förändringsprocess – 
Petra Junus 

Summon 
Kvinnsam 

Feministteologi 7 av 54 
6 av 725 
(7 av 725 
engelska utgåvan) 

Avhandlingar 
Böcker 

Hon får inte glömmas: 
kristendomens ursprung ur ett 
feministteologiskt perspektiv – 
Elisabeth Schüssler 
Fiorenza  

Summon 
Google Scholar 

Feminism och Judaism 2 av 1966 
6 av 25 000 

Avhandlingar 
Böcker 

Between feminism and 
ortodox judaism: resistance, 
identity and religious change 
in Israel – Yael Israel-
Cohen 

Summon 
Kvinnsam 

Feminism och Judaism 5 av 1966 
8 av 97 

Avhandlingar 
Böcker 

Daughters of Abraham: 
feminist thought in judaism, 
christianity and islam - 
Yvonne Yazbeck Haddad 
och John L. Esposito 

Summon  
Kvinnsam 

Feminism och Judaism 10 av 1966 
11 av 97 

Avhandlingar 
Böcker 

The passionate Torah: sex 
and judaism - Danya 
Rutterberg 
 

Kvinnsam 
Googel Scholar 

Feminism - Judaism 13 av 97 
4 av 25 000 

Böcker Standing again at Sinai: 
Judaism from a feminist 
perspective – Judith 
Plaskow 

Summon 
Kvinnsam  

Kvinnor - Koranen 2 av 30 
8 av 15 

Avhandlingar 
Böcker 

Recovering the female voice in 
islamic scripture: women and 
silence -Georgina L 
Jardim. 

Summon 
Kvinnsam 

Kvinnor - Koranen 3 av 30 
6 av 15 

Avhandlingar 
Böcker 

Qurán and women: rereding 
the sacred text fram a 
women´s perspective - Amina 
Wadud 

Summon 
Kvinnsam 

Kvinnor - Koranen 6 av 30 
3 av 15 

Avhandlingar  
Böcker 

Beliving women in islam: 
unreading partriarchal 
interpretations of the Qurán - 
Asma Barlas. 
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3.2 Bortvalda titlar    
Stigma, status och strategier: genusperspektiv i religionsvetenskap av Catharina Raudvere. Catharina 
Randver är professor i religionshistoria vid institutionen för tvärkulturella samt regionala studier 
vid Köpenhamns universitet. Hon är även medlem i The Royal Danish Academy of sciences and 
letters sedan 2011 och idag studerar hon främst samtida islam där ritualer och vardagsreligion står 
i centrum. Boken Stigma, status och strategier ger ett genusperspektiv på religionsvetenskapen där 
fokus primärt är placerat på indisk religion och genusrelationer utifrån det sammanhanget där 
gudinnor samt tempelkulten är några av de fenomen som analyseras. Boken hanterar även såväl 
kvinnan i judendom samt islam men genom att boken fokuserar främst på indisk religion valdes 
den bort för att den inte passar in i mitt syfte att analysera kvinnliga gestalter från urkunderna för 
judendom, kristendom samt islam.  
 
Kön, teologi och etik: en introduktion av Maria Jansdotter Samuelsson, Johanna Gustafsson-Lundberg 
och Annika Borg. Boken är en introduktion till feministteologi och ger en historisk inblick i hur 
den feministiska teologin etableras samt utvecklas till att idag samverka med olika perspektiv som 
exempelvis kulturella och miljömedvetna synsätt. Boken visar hur feministiska perspektiv 
synliggör och påverkar religiösa föreställningar samt ger en grund till ett mer genusmedvetet 
synsätt för att kunna problematisera etiska teorier i förhållande till genus. Maria Jansdotter 
Samuelsson är universitetslektor och docent vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
vid Karlstads universitet. Johanna Gustafsson-Lundberg är universitetslektor och docent vid 
centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, sedan 2015 är hon 
ställföreträdande perfekt med särskilt ansvar för forskningsfrågor. Annika Borg är teologie doktor 
i tros- och livsåskådningsvetenskap samt präst i Svenska kyrkan, hon är verksam som såväl 
författare, skribent samt föreläsare. Boken valdes dock bort till analysen då den främst fokuserar 
på feministteologi och inte på tolkningar av kvinnliga gestalter från religiösa urkunder.     
 
Den levande gudinnan: kvinnoidentitet och religiositet som förändringsprocess av Petra Junus. Petra Junus bok 
är en doktorsavhandling i religionspsykologi vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet, 
där såväl kristna som gudinnetroende kvinnor intervjuats. I boken hanteras både bibelberättelser 
samt kristendomens förhållande till feminism och behovet att kvinnliga gudssymboler för 
identifikation för troende kvinnor. Vid närmare läsning valdes boken bort för att boken primärt 
fokuserar på gudinnerörelser samt gudinnemytologi vilket inte passar in på examensarbetets 
ansats att analysera tolkningar av kvinnliga gestalter från religiösa urkunderna i judendom, 
kristendom samt islam. 

 
Between feminism and ortodox judaism: resistance, identity and religious change in Israel är skriven av Yael 
Israel-Cohen. Yael Israel-Cohen har en PhD i sociologi och antropologi vid Tel Aviv universitet 
och är gäst docent i sociologi och genusvetenskap vid Northwestern universitetet i USA. Hennes 
bok är en del i en serie kring den judiska identiteten i en föränderlig värld och boken adresserar 
hur konservativa religioner förändras och kvinnans roll i detta. Boken hanterar hur kvinnor inom 
konservativa religioner samtidigt förhåller sig till patriarkala hierarkier samt förhandlar om deras 
status för att närma sig den komplexa verklighet som feminismen öppnat upp för. Boken valdes 
bort då den fokuserar primärt på hur judendomen och feminismen relaterar till varandra i en 
modern kontext och inte utifrån tolkningar av religiösa urkunder som är mitt syfte med arbetet.   
 
Daughters of Abraham: feminist thought in judaism, christianity and islam av Yvonne Yazbeck Haddad 
och John L. Esposito. Yvonne Yazbeck Haddad är professor i historia, samt i islam och kristna-
muslimska relationer vid Georgetown universitet. John L. Esposito är professor i religion och 
internationella affärer samt professor i islamska studier vid Georgetown universitetet. Boken är 
en studie i feministteologi och jämförande religiösa samt troende studier där nya insikter om 
dessa tre religioner förs fram. Boken tar avstamp i kvinnans kamp för att få sin röst hörd i 
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religiösa sammanhang något som de monoteistiska religionerna delar. I boken lyfts sex forskares 
tankar fram om deras egna religiositet och reflektioner om skrifter, samfund samt teologi. Detta 
för att belysa hur de traditionella patriarkala lärorna inom religionerna tystat kvinnans röst och via 
förståelse och ett feministiskt perspektiv göra den rösten hörd. Boken har valts bort då den 
primärt fokuserar på flera olika forskares egen religiositet och inte främst tolkningar av kvinnans 
förutsättningar utifrån de religiösa urkunderna.  
 
Recovering the female voice in islamic scripture: women and silence av Georgina L Jardim. Boken är en del 
av en serie Ashgate new critical thinking in religion, theology and biblical studies och är en monografiserie 
som presenterar ny forskning från såväl etablerade som nya författare i ämnet. I sin monografi 
beskriver författaren hur muslimska feminister är gränsöverskridande i deras olika vägar att 
omplacera kvinnan som tongivande i islamsk historia samt påverka det islamska teoretiska 
ramverket för omvärdering av kvinnans roll. Georgina L Jardim har en Ph.D i islamska studier 
vid universitetet i Gloucestershire i England och är sedan 2012 deltidsföreläsare. Boken har valts 
bort då den bygger på Asma Barlas och Amina Waduds arbete som huvuddialogpartner istället 
för att göra egna tolkningar av urkunderna. Då deras arbeten tar stor plats har denna bok valts 
bort till förmån för Asma Barlas och Amina Waduds forskning.  

3.3 Författarpresentation – urval av litteratur till analysen 
Till detta arbete har tre forskare valts ut för att representera tolkningar av religiösa urkunder som 
behandlar kvinnans roll och förutsättningar. Valet att använda tre forskare baseras på ansatsen att 
göra en mer ingående analys av innehållet i deras tolkningar för att sedan koppla dessa till 
ämnesplanen för att möjliggöra användningen av dem i religionskunskapsundervisningen. Min 
ansats är inte att göra en större övergripande studie av olika typer av tolkningar av kvinnans 
situation och förutsättningar i den religiösa kontexten. Min förutsättning är inte heller att dra 
slutsatser om tolkningar i allmänhet av kvinnans roll i relation till religion, utan att sammanställa 
hur dessa tre forskare omtolkar urkunderna för att göra kvinnans röst hörd. Intensionen är att 
lyfta fram en forskare till judendomen, kristendomen samt islam för att synliggöra hur deras 
tolkningar kan användas i ett undervisningssammanhang för att problematisera kvinnliga gestalter 
samt normer och ideal inom respektive religion. Valet är även baserat på tidsaspekten och 
förhållningsramarna för arbetet och att dessa forskare är framträdande inom sitt forskningsfält.  

 
3.3.1 Carol Meyers 
Jag har valt Carol Meyers och hennes bok Rediscovering Eve, ancient israelite women in context som 
publiceras av Oxford University press i min analys av hur forskare tolkar kvinnor i judendomens 
urkunder. Boken är resultatet av forskning från 2011 som i sin tur bygger vidare på Meyers egen 
forskning från 1988 som utmynnade i boken Discovering Eve, men mycket har förändrats sedan 
1980-talet och hennes arbete har fortsatt och utvecklats vilket har resulterat i en ny bok. Carol 
Meyers innehar Mary Grace Wilson professuren i religion vid Dukes, University och hon är 
specialist i bibliska studier och arkeologi, hon är en framstående forskare i studiet av kvinnor i 
den bibliska världen. Carol Meyers sitter även i styrelsen för Amerikanska Skolornas Oriental 
forskning, Dödahavsrullarnas stiftelse,  och hon har haft flera ledande positioner i Sällskapet för 
biblisk litteratur.13  
 
3.3.2 Elisabeth Schüssler Fiorenza 
Till analysen kring hur forskare tolkar kvinnor i kristendomen har valet fallit på Elisabeth 
Schüssler Fiorenzas bok In memory of her: A feminist theological reconstruction of christian origin som 
publiceras av SCM Press i London. Schüssler Fiorenza är Krister Stendahl professor av 

                                                      
13 http://religiousstudies.duke.edu/people?Gurl=%2Faas%2FReligion&Uid=1699&subpage=profile 
Hämtat 2016-05-11. 

http://religiousstudies.duke.edu/people?Gurl=%2Faas%2FReligion&Uid=1699&subpage=profile
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gudomlighet vid Havard Divinity school och har gjort banbrytande arbete inom bibliska 
tolkningar samt feministisk teologi. Boken är en del av hennes forskning kring återskapandet av 
det tidiga kristna ursprunget ur ett feministteologiskt perspektiv, där kvinnan i den antika kristna 
kontexten står i fokus. Schüssler Fiorenza är även medgrundare samt medredaktör till Journal of 
Feminist Studies in Religion samt den första kvinnan att bli vald till president för Sällskapet för 
biblisk litteratur. Hon blev utnämnd hedersdoktor för sitt arbete vid flera universitet, bland annat 
St. Joseph's College i Connecticut, Denison University i Ohio, St. Bernard's Institute i Rochester 
New York, Uppsala Universitet i Sverige och the University of Würzburg.14  
 
3.3.3 Asma Barlas 
För att studera hur kvinnor i islam tolkas av forskare används Asma Barlas och hennes bok 
Believing women in islam, unreading patriarchal interpretations of the Qur´an publicerad av University of 
Texas Press i Austin Texas. Barlas är professor i politik vid Ithaca College och har tidigare arbetat 
vid centret för studier av kultur, ras och etnicitet. Under 2008 hade Barlas Spinoza Chair i filosofi 
vid universitetet i Amsterdam, Nederländerna. Tidigare har Barlas arbetat för Pakistans 
utrikestjänst men blev avskedad för att ha kritiserat landets militära ledare, vilket ledde till att hon 
fick politisk asyl i USA. Boken i fråga skrev Barlas efter hon börjat sin professur och den är en 
produkt av hennes forskning kring muslimsk sexuell och textuell politik med speciellt fokus på 
tolkningar av islam  relaterade till förtryck av kvinnor. Barlas har flera examina i allt från engelsk 
litteratur och filosofi till journalistik samt internationella studier.15 
 

3.4 Presentation av material till forskningsöversikten och tidigare forskningen 
3.4.1 Jeanette Sky 
Genus och religion är skriven av Jeanette Sky. Jeanette Sky är doktor i religionsvetenskap vid 
Trondheims universitet där hennes arbete handlar om att belysa genusstrukturer samt könsroller 
för såväl män som kvinnor i det religiösa sammanhanget. Hon är även skribent i norska 
Morgenbladet där hon publicerat flera artiklar rörande religion och kultur. Boken är en kritisk 
studie av patriarkala strukturer inom religionerna kristendom, islam, hinduism samt new age. 
Texten hanterar ritualer och ideologier samt praktiker inom religionerna samt hur de relaterar till 
begreppet genus. ”Hon driver tesen att dessa religioner till stor del bärs upp av kvinnoförtryck, 
samtidigt hävdar hon att de religiösa traditionerna skulle kunna modifieras och på så sätt bli 
mindre misongyna.” 16  Boken har två huvudsyften, dels att problematisera förförståelsen av 
människor och religion men även kultur och samhälle. Men även finns ett fokus på genus och 
därigenom också på maktstrukturer. Författaren poängterar särskilt människans konstruktioner 
och religionens ljus, att inte studera religionens innersta väsen utan dess uppbyggnad utifrån 
begrepp som kön, klass och makt. ”Religion är en del av kulturens och samhällets maktapparat. 
Religionen talar med auktoritativ stämma, och det är inte oväsentligt vad den säger eller vem som 
säger det.”17 Jag har valt att använda Jeanette Sky till den tidigare forskningen istället för analysen 
och det grundar sig i att hon i sitt arbete lyfter fram flera olika religioner och återger en mer 
övergripande syn tillskillnad från forskarna i analysen som ger en mer ingående bild av enbart en 
religion. Där har istället Elisabeth Schüssler Fiorenza bok valts ut som är fokuserad uteslutande 
på tolkningar av kristendomens urkunder vilket gjorde den mer lämplig till analysen.  
 
3.4.2 Judith Plaskow 
Standing again at sinai: judaism from a feminist perspective är skriven av Judith Plaskow. Judith Plaskow 
är professor i religiösa studier vid Manhattan College, och hon är specialiserad inom 

                                                      
14 http://hds.harvard.edu/people/elisabeth-schüssler-fiorenza Hämtat 2016-05-11. 
15 http://www.asmabarlas.com/cv.html Hämtat 2016-05-11. 
16 Sky 2009 s 10-11. 
17 Sky 2009 s 19. 

http://hds.harvard.edu/people/elisabeth-schüssler-fiorenza
http://www.asmabarlas.com/cv.html
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feministteologi. Hon har en M.A och en Ph.D från Yale Universitetet i USA. Hon är även den 
tidigare presidenten i Amerikanska akademin för religion. Boken i sig inspireras av tjugo års 
judiskt feministiskt arbete från studiegrupper i synagogor och Rosh Hodesh grupper och 
gemenskaper runt om i USA för att sedan applicera det på den teologiska sfären förklarar 
författaren. Plaskow vill se hur traditionella begrepp som Gud, Israel och Torah förändras när 
kvinnan närmar sig dem och vi ser dem utifrån kvinnliga erfarenheter. Författaren tydliggör att 
många ser det som att judendom och feminism borde vara i konflikt med varandra, en 
föreställning som även återfinns hos judiska feminister själva.18 Valet att använda Judith Plaskows 
bok som tidigare forskning istället för material till analysen baseras på att hennes forskning kring 
judendomen är från 1991, medan Carol Meyers forskning är en omarbetad version från 2011 
vilket gör den till en mer samtida forskning av kvinnans förhållande till den judiska kontexten.   
 
3.4.3 Judith R Baskin 
I boken The passionate Torah: sex and judaism skriver Judith R Baskin ett kapitel i boken om 
prostitution som en del av livet på såväl landsbygd som i statsmiljö i den bibliska kontexten. 
Judith R Baskin är Philip H. Knight professor i humaniora vid Oregons universitet, hon har även 
en Ph.D i medeltida studier från Yale universitet samt president i föreningen för judiska studier. 
Boken i sig är en samling av essäer av judiska forskare som exploaterar de fundamentala frågorna 
kring judendomens relation till modern sexualitet. Boken utmanar samt ger perspektiv på 
förändringsprocessen kring synen på sexualitet inom den judiska traditionen, teologin och 
vardagslivet. Forskningen bakom boken eftersöker en fördjupning i diskussionen kring 
judendomen och sexualitet i ett försök att bygga en bro över gapet mellan det heliga och det 
sexuella. 19  Valet att använda Judith R Baskin till tidigare forskning är för att hon fokuserar 
specifikt på kvinnans relation till sex i den judiska kontexten. Baskin lägger fokus primärt på den 
judiska kvinnan i förhållande till sex och prostitution men inte till andra delar av kvinnliga 
gestalter vilket gjorde hennes forskning fragmentarisk i det här avseendet och inte användbar för 
en analys kring flera aspekter av kvinnor som normförmedlare, men det gör hennes forskning 
fortfarande till en viktig del av forskningsläget. 
 
3.3.4 Amina Wadud 
Qurán and women: rereading the sacred text from a women´s perspective skriven av Amina Wadud. Amina 
Wadud är idag professor emeritus i islamologi, mellan 1992-2008 var hon professor i religion och 
filosofi vid Virginia Commonwealth universitetet. 2005 i New York var hon den första kvinnan 
att hålla en könsneutral fredagsbön samt predikan. Boken är en produkt av hennes avhandling 
från 1992 och är ett bidrag till den genus-inkluderande läsningen av Koranens texter samt ett 
inlägg i debatten kring kvinnans rättigheter både i den muslimska samt den globala kontexten. Då 
fler kvinnor är delaktiga i återuppvaknandet och den ökade uppmärksamheten kring genus i 
identitetsformering blir frågorna rörande kvinnan i den spirituella världen ett viktigt mål för den 
moderna muslimska utvecklingen. Men innan nya idéer kan accepteras behöver de legitimeras 
inom islams kontext, här blir etableringen i traditionella texter väsentlig. Boken baseras på en 
grund av kunskap som används för att legitimera samt att etablera kvinnan i Koranens texter, där 
fokuseringen på genus som kategori återfinns som en bas genom hela boken, inte som ett ämne 
för diskurs.20 Waduds forskning är en självklar del i forskningsläget kring kvinnans förutsättning 
inom islam utifrån den muslimska urkunden, men då den är daterad till 1992 och utgiven 1999 
placeras boken i tidigare forskning, medan Asma Barlas forskning från 2002 är nyare och utgör 
ett mer samtida material för analys.  

 

                                                      
18 Plaskow 1991 s x-xiii. 
19 Danya Ruttenberg 2009 s 1-4 
20 Wadud 1999 s ix-xi 
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3.5 Forskningsöversikt och tidigare forskning 
3.5.1 Genus och religion 
Jeanette Skys bok Genus och religion är fokuserad på religion och religionsutövning inom bland 
annat kristendom och islam med ett genusperspektiv. Författaren menar att inom kristendom och 
islam återfinns en traditionell syn på världen och en uppsättning genushierarkier av både förtryck 
och makt.21 Via forskning håller den patriarkala hierarkierna inom dessa religioner att förändras, 
värderingar som tidigare förtryckt kvinnor kan komma att förändras via omtolkning. Traditionellt 
har den religiösa människan varit en man tillhörande den högre delen i samhällspyramiden 
tydliggör Sky. Författaren fortsätter att belysa det sker en förändring i synen på den religiösa 
människan, det är snarare en individ som är en del av flera grupperingar som klass, etnicitet och 
socialstruktur. Mannen som tidigare har fått den mer framträdande rollen, står inför en 
förändring när kvinnans infallsvinkel synliggörs. 22  Sky återkommer flertalet gånger till att 
religionerna delar en patriarkal makthierarki där kvinnorna traditionellt varit osynliga till förmån 
för ett mansdominerat religiöst uttryck. I kapitlen kring både islam och kristendom tar författaren 
upp detta med att belysa att Gud är traditionellt manlig och talar främst till männen i sin 
kommunikation med människan, vilket belägger mannens plats i makthierarkin. Könen värderas 
olika i religionens genussystem vilket medför att det finns en grundläggande föreställning om 
vilket värde kvinnor respektive män har som i sin tur legitimerar den rådande genusordningen. 
Sky förklarar att det är tolkningarna som skapar förtryckande värderingar som skapar system för 
både män och kvinnor.23 
 
Sky är inom kristendomen fokuserad på förhållandet mellan Gud och människan som en fader-
son relation. Exempelvis lyfter hon fram relationen mellan Gud och Adam i Edens lustgård som 
ett sätt att belysa hur genusstrukturen i kristendom använder mannen som norm. Sky synliggör 
att kommunikationen mellan Gud och människorna i Edens lustgård är en dialog mellan Gud 
och Adam, inte med Eva vilket hon menar belägger ytterligare den patriarkala uppfattningen av 
världen.24 Ännu ett exempel på Gud som fadersgestalt belyser Sky relationen mellan Gud och 
Jungfru Maria där Gud blir far i praktisk mening, via heliga anden görs Maria gravid och Guds 
barn föds på jorden. 25  Sky fortsätter med att resonera kring kvinnans symboliska roll och 
illustrerar detta med debatten om kvinnans klädsel. Där slöjan kan ses som förtyckande och 
frigörande på samma gång, men en religiös klädkod för kvinnor som är mer definierad än den för 
män. Mannen anses vara den som behöver skyddas från kvinnan, här menar Sky att mannen 
framställs som svag och inte kunna stå emot kvinnans syndiga inflytande.26 Sky poängterar att 
även inom islam föreställer man sig Gud som manlig, och i kommunikationen med människan 
sker den likt kristendom och judendom mellan Gud och mannen. Sky menar att de religiösa 
texterna speglar de könsroller och makthierarkier som rådde när de skapades, men genom att de 
anses vara heliga uttrycker de också Guds vilja.27 
 
3.5.2 Standing again at Sinai: judaism from a feminist perspective  
Judith Plaskow skriver boken Standing again at Sinai: judaism from a feminist prespective om judisk 
feminism. I sin bok beskriver hon att kvinnans erfarenheter och kvinnliga röster lyser med sin 
frånvaro även när de levt i den judiska historien och påverkat den judiska traditionen. Att höra 
och uppfatta tystnaden av kvinnliga erfarenheter är svårt och det finns en risk att tystheten 

                                                      
21 Sky 2009 s 18-20. 
22 Sky 2009 s 23-25. 
23 Sky 2009 s 55-58, 69-70,134-137, 166-169.   
24 Sky 2009 s 55-57. 
25 Sky 2009 s 56-61. 
26 Sky 2009 s 126-131. 

27 Sky 2009 s 134-137.  
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utvecklas till norm förklarar Plaskow, bristen på röst kan enkelt bli verklighet.28 Att kvinnan görs 
till den andra finner sin väg in i kärnan för judisk erfarenhet och upplevelse, den grundläggande 
orättvisan av Toran. Det finns en annan dimension av historien som glöms bort när kvinnan blir 
osynlig.29 I skapelseberättelsen ges en ideologisk bekräftelse på patriarkalsystemet, men samtidigt 
kan reflektioner som protesterar emot det gamla traditionella sättet tolkas in. Här lyfter 
författaren fram Eva som ”modern till allt levande” och sökare av visdom samtidigt som hon 
skapas från Adams revben, vilket såväl understödjer ett traditionellt genussystem som möjliggör 
för en nytolkning. Bibliska texterna visar fragmentariska bilder av kvinnligt ledarskap och 
familjestrukturer men även av kvinnans religiösa liv utanför den normativa kontexten.30 Hon 
menar dock att detta inte förändrar den androcentriska normen men det visar att kvinnan är 
närvarande och delaktig i den sociala och religiösa sfären.31 För att komma närmare kvinnan och 
ett feministiskt perspektiv på judendomen måste arbetet starta i det judiska minnet, för minnet är 
grunden för judisk erfarenhet och upplevelse. Det går inte att förstå kvinnans marginalisering 
utan en förståelse för varifrån traditionerna härstammar. Minnet formas och omformas via 
interaktion mellan generationerna och influeras av Torans rikedom samt gemensamma 
värderingar och erfarenheter. Kvinnans Tora måste återskapas för att kvinnans liv ska kunna bli 
en del av minnet och ihågkommas, för att därigenom bidra till basen för judiskt medvetenhet och 
upplevelse.32 

 

Plaskow lyfter fram synen på Gud som manlig och den totala gudsbilden i text och liturgi 
porträtterar Gud som man. Liknelsen vid Gud som fadern eller som kung samt herde befäster 
bilden av Gud som manlig. Även attribut och handlingar som i grunden är könsneutrala blir 
genom ett filter av manligt språk som förekommer i texterna visualiserade i manliga termer. Trots 
att Guds kvinnliga sida lyfts fram via liknelsen av Gud som moder och som kvinnlig närvaro 
påverkar detta lite den övergripande bilden av Gud som primärt man. I ett mansdominerat 
samhälle ses bland annat begreppen makt och inflytande som direkt kopplade till manlighet vilket 
gör att Guds skapande och mäktiga uttryck ytterligare befäster bilden av Gud som rakt igenom 
manlig. Plaskow lyfter fram att det faktum texten ses utifrån ett manligt språkbruk är 
problematiskt för det placerar mannen i centrum för det normativa och befäster bilden av 
kvinnan som det andra, vilket validerar en församling och ett samhälle baserat på genushierarkier. 
Här poängterar författaren problematiken med dem traditionella synen samt ett behov av ett nytt 
språkbruk som bättre kan uttrycka meningen i Guds allsidighet och pluralitet. Kvinnan kan hitta 
bilder och språk hos Gud som tilltalar henne, vilket i sin tur förändrar traditionen.33  

 

Plaskow förklarar att det inte går att hantera kvinnans relation till judendomen utan att beröra 
kvinnans sexualitet. Synen på kvinnan som det andra utanför normen är tätt kopplad till bilden av 
kvinnor och sex, en syn där mannen har rätt till sin frus sexualitet. Familjen är den normativa 
enheten och fundamentet i samhället, där sexuell handling enbart ska förekomma i en 
äktenskaplig kontext. Själva familjelivet anses vara särskilt viktigt för kvinnan, där kvinnan 
identifieras med sin roll som mor. Moderskapet är väsentligt och framförallt som mor till en son 
får kvinnan status i gemenskapen. Patriarkalsystemet syns även i diskussionen kring äktenskap 
där kvinnan ”gavs” bort i äktenskapet från sin far till sin man medan mannen ”tar” en kvinna i 

                                                      
28 Plaskow 1991 s 1-2. 
29 Plaskow 1991 s 25-26. 
30 Plaskow 1991 s 42-43. 
31 Plaskow 1991 s 50-51. 
32 Plaskow 1991 s 75-76. 
33 Plaskow 1991 s 123-125, 134-136. 
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äktenskap, mannen är således den som aktivt handlar inte kvinnan. 34 Plaskow förklarar att det 
finns judiska lagar som dikterar sexuella tillåtna och otillåtna handlingar för både kvinnor och 
män, där framförallt orenheten kring kvinnans menstruation lyfts fram. Dessa lagar blev 
metaforer för moralisk renhet och anständighet för det judiska folket. Trots detta finns ändå en 
syn som menar att sex är en naturlig drivkraft mellan människor och i en del av livet.35 Sex i det 
sociala sammanhanget och inom familjeenheten ses som både en väg till målet fortplantning men 
kan samtidigt skapa oordning. På samma gång menar författaren att sex och sexualitet är en gåva 
från Gud och fundamentet för en stabil och blomstrande social ordning.36 

 

3.5.3 Prostitution: not a job for a nice jewish girl 

I Danya Ruttenberg är rabbin och redaktör för boken The passionate Torah: sex and Judaism där 
Judith R Baskin skriver ett kapitel om judendomens relation till prostitution. I kapitlet Prostitution: 
not a job for a nice jewish gril förklarar Baskin att de som blev prostituerade var föräldralösa, änkor, 
frånskilda kvinnor som levde i israeliska samhällets marginal samt även tillfångatagna kvinnor 
eller slavar som blivit frisläppta. Den prostituerade kvinnan var utanför det patriarkala 
samhällssystemet som reglerade kvinnans roller och förutsättningar under auktoriteten och 
omsorgen från specifika män. Ytterligare en syn lyfts fram om den prostituerade kvinnan som en 
självständig entreprenör som tillsammans med sina kollegor delade husrum och klarade sig 
utanför mannens vård. Dock poängteras att den prostituerade kvinnan var en del av det israeliska 
samhället där det är bibliska texterna som värderar yrket negativt, exempelvis förbjuds kult- och 
tempelprostitution. Vidare belyses hur män ur de högre samhällsklasserna förbjuds att gifta sig 
med skökor, mannens fru var tvungen att vara oskuld vilket även uteslöt änkor och frånskilda. 
Baskin tydliggör att ingen israelisk man ville att hans döttrar eller systrar skulle behöva nedlåta sig 
att sjunka ner i prostitution, men om de hotades med fattigdom kunde de göra lite för att 
förhindra situationen.37 Baskin förklarar att termen prostitution i bibliskt sammanhang kan även 
hänvisa till metaforen kring Israels förrådande av Gud, att prostitution i själva verket är 
människans svek mot Gud snarare än att sälja sina kroppar för sex.38   

 

3.5.4 Qurán and Women: rereading the sacred text from a women´s perspective 

Amina Wadud skriver i boken Qurán and Women: rereading the sacred text from a women´s perspective att 
Koranen gör skillnad på män och kvinnor rent biologiskt, men där båda könen ses snarare som 
individer i samhället med olika funktioner. Däremot förklarar Wadud att genusdistinktioner 
bidrar till förståelsen av synen på moraliskt lämpligt beteende i ett givet sammanhang, där 
Koranen fungerar som moralisk kompass och kan relateras till förförståelsen för moral. Koranen 
bekräftar moralens vikt för ett sammanhang och ett samhälle vilket även syns i rådande praktiker 
och ritualer. I ett samhälle är anständigheten inte enbart en dygd för de privilegierade, utan alla 
troende kvinnor förtjänar den högsta respekten och skyddet för sin anständighet. Anständighet 
behövs för att underhålla en grundläggande moral i olika kulturer och fungerar som bas för tro.39 
Wadud återkommer till synen på man och kvinna i diskussionen kring skapelsen där hon 
poängterar att även om kvinnan och mannen skapas olika lägger inte Koranen in värderingar till 
de attribut könen fått. Koranen uppmuntrar snarare att alla, såväl kvinnor som män ska visa sin 
tro genom sina handlingar och via detta bli rikligt belönade. Män och kvinnor ses som två 

                                                      
34 Plaskow 1991 171-175. 
35 Plaskow 1991 s 177-179. 
36 Plaskow 1991 s 185. 
37 Baskin 2009 s 23-25. 
38 Baskin 2009 s 25-26. 
39 Wadud 1999 s 8-10. 
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kategorier av människor som fått lika hänsyn samt lika potential, ingen av dem är exkluderade i 
de grundläggande principerna i Koranens kontext. I skapelsen skapades mannen och kvinnan till 
exakt det de borde vara, där begreppet perfektion används för att förklara att Allah formade 
mänskligheten till två distinkta delar men samtidigt kompatibla med varandra. På samma sätt 
skapas allt i motparter där alla skapade saker är del av en större plan, där båda delarna är 
essentiellt lika förklarar Wadud.40 

 

När sociala system fastställer skillnader mellan män och kvinnor dras i regel slutsatsen att 
skillnaderna indikerar skillnad även i värde samt värderingar. Här poängterar Wadud att det i 
Koranen inte finns någon indikation på att skillnaderna mellan könen även skulle innebära en 
skillnad i värde mellan dem, utan att de snarare är utrustade med olika spirituella förmågor. När 
man placerar ett värde på könen får detta negativa effekter och är med att skapa mannen som 
norm för religiöst liv. Tolkningar att män enbart skulle vara fullt ut människor samt att kvinnan i 
implikationen är mindre människa och därför av mindre värde uppmuntrar snarare negativa 
stereotyper och hämmar potentialen för båda könen.41 Wadud poängterar speciellt Marias plats i 
Koranen som mor till Jesus, hon är den enda kvinnan som namnges explicit förklarar hon. 
Traditionellt namnges individer i Koranen utifrån sin far eller sina manliga släktingar, då Jesus 
kommer till under speciella förhållanden kallas han istället för ”son av Maria” i texterna förklarar 
Wadud. I själva tolkningen av de benämningar Maria får i Koranen står specifikt en ut som 
intressant, ”one of the qanitin” som hon menar innebär innerligt tillgiven till Allah. I 
klassifikationen används den manliga pluralformen istället för den kvinnliga, något som inte finns 
en direkt anledning för förutom att betona signifikansen hos Maria förklarar Wadud.42      

 

 

 

   

                                                      
40 Wadud 1999 s 15-17, 20-21. 
41 Wadud 1999 s 35-36. 
42 Wadud 1999 s 38-40. 



4. Bakgrund - Ämnesplanen 
I detta avsnitt redogörs för arbetets kopplingar till ämnesplanen för religionskunskap på 
gymnasieskolan, samt tydliggörs vilka delar som är relevanta för detta examensarbete.  
 

4.1 Ämnesplanen - Koppling till ämnesplanen för religionskunskap i Gy 2011: 
Ämnesplanen för gymnasieskolan 2011 behandlar både religionens betydelse för individen och 
trons betydelse för människors känsla av tillhörighet och mening. Gy 11 beskriver även att ett 
mål med undervisningen är bland annat att ge eleverna möjlighet att undersöka hur religion 
förhåller sig till såväl kön som sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Det finns även en 
betoning på att religionens skriftliga källor och traditioner är viktigt i formandet av identiteter för 
både grupper men även individer, och att undervisningen ska ge eleverna kunskaper om hur 
identiteter påverkas av religion. Jag har utgått från följande punkter från ämnesplanen när jag 
kodat mitt material, och punkterna är citat från ämnesplanen där det kursiverade är de begrepp 
jag plockat ut till min analys. 
 

◦ I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av 
mening och tillhörighet.43 

◦ Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera 
hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och 
socioekonomisk bakgrund.44 

◦ Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 
religion och livsåskådningar utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner 
och historiska och nutida händelser.45 

◦ Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.46 
◦ Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och 

livsåskådningar.47  

 
 

                                                      
43 Gy 11 2011 s 137. 
44 Gy 11 2011 s 137. 
45 Gy 11 2011 s 138. 
46 Gy 11 2011 s 138. 
47 Gy 11 2011 s 137. 



5. Analys 
I följande avsnitt redogörs för den analys som gjorts utifrån kodningen av de tre forskarnas 
tolkningar. Analysen är uppdelad i huvudkategorierna och sedan indelad i underkategorier som 
baseras på kodningsmanualen och ämnesplanens mål. Analysen presenteras i en kronologi där 
Carol Meyers tolkning av judendomen hanteras först, för att sedan beskriva Elisabeth Schüssler 
Firoenzas tolkning av kristendomen och därefter Asma Barlas tolkning av islam. Efter 
presentationen av forskarnas tolkningar deldiskuteras deras hantering av begreppen i relation till 
den tidigare forskningen.    

5.1 Identitet och tillhörighet 
◦ I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och 

tillhörighet.48  
◦ Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livså-

skådningar utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.49 
◦ Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.50  

5.1.1 Hushåll 
 
Carol Meyers beskriver att hushållet fyller flera funktioner i den judiska tidiga kontexten bland 
annat genom sin sammansättning av familjer. Hushållet bestod inte enbart av kärnfamiljen utan 
av äldre par, ogifta barn, sönerna med såväl fruar och barn, släktingar och i rikare hushåll 
innefattas även tjänstefolk. Själva översättningen av ordet hus från hebreiska hänvisar Meyers till 
dynasti. Inom begreppet hushåll ryms även ”Israels hushåll” som symboliserar att alla i samhället 
är sammankopplade som ättlingar via Jacobs hus.51  
 
Meyers tydliggör att hushållet innehar en viktig religiös funktion i det antika samhället där 
kvinnan får en väsentlig roll. I samband med exempelvis festligheter och högtider får alla hushål-
lets medlemmar aktiveras speciellt kvinnorna i förberedelserna av festmaten. Kvinnor deltog i 
offermåltider som återgivits i bibliska texter samt att hedra de olika högtiderna i livscykeln, vilket 
gör att kvinnan har en betydande roll i hushållets religiositet. De israeliska matvanorna innehar en 
religiösaspekt där komponenter av heliga gåvor och offerritualer där kvinnan var aktivt 
deltagande framlägger författaren.52 Meyers påvisar på att kvinnans religiösa ledarskap hänvisas 
till hennes roll i hushållets religiösa aktivitet, där exempelvis bibelverser i Jeremiah förklarar att 
kvinnan var väl medveten om sin position och de ritualer de utför i samband med hushållsoffer.53 
 
Elisabeth Schüssler Fiorenza beskriver hushållet i bemärkelse av hushållskyrkan i det tidiga 
kristna sammanhanget. Hon beskriver ett hushåll av tro i Nya Testamentet men poängterar 
samtidigt att det är osäkert om alla i hushållet konverterade till kristendomen när hushållets 
manliga eller kvinnliga ledare övergick till det kristna sammanhanget. Hushållskyrkan var en viktig 
faktor i spridandet av kristendomen förklarar Schüssler Fiorenza och poängterar att hushållet 
kunde bestå av många varierande medlemmar. Medlemmarna kunde variera i allt från antal till 
social status där rika kvinnor av hög social klass var viktiga i såväl grundandet, underhållandet 
och spridningen av hushållskyrkorna. ”Guds hus” blev ersättningen för templet i den tidiga 

                                                      
48 Gy 11 2011 s 137. 
49 Gy 11 2011 s 138. 
50 Gy 11 2011 s 137. 
51 Meyers 2013 s 111-112. 
52 Meyers 2013 s 163-165. 
53 Meyers 2013 s 169. 
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kristna kontexten där den Heliga anden finns. Det är inte enbart präster samt offer till den kristna 
gemenskapen som är viktigt i den tidiga kristna församlingen utan Guds hushåll är väsentligt, 
Guds hushåll är även samhällets hushåll påpekar Schüssler Fiorenza.54  
 
Schüssler Fiorenza framlägger att i Galaterbrevet i Nya Testamentet förklaras att Guds hushåll 
konkretiseras i kyrkan och den nya familjen i Gud där alla utan undantag är bröder och systrar. 55 
Hon poängterar att hushållet även bestod av en del koder för hur män och kvinnor förhåller sig 
och uppför sig i samhället, och lyfter fram kvinnlig underordning som en kod och hänvisar 
exempelvis till Galaterbrevet i Nya Testamentet.56 Hushållskoden visar på en hierarki i hushållet 
där mannen är högst upp och kvinnan under mannen för att placera slavarna längst ned, där alla 
ska underordna sig mannen samtidigt som alla är en i Kristus. Koden som definierar hushållet 
tydliggör att kvinnans underordning under mannen även är en religiös handling där de 
underordnade ska vara undergiven i inom hushållets kontext.57 
 

5.1.2 Äktenskap 
 
Meyers förklarar att Eva i skapelseberättelsen återkommer i Tobits bok där hon hänvisas till som 
Adams fru som stöttar och hjälper Adam, i en bön för nygifta som minns det första paret. Eva 
som stöttande hjälpare är problematiskt menar författaren i relation till Adam, detta skapar en 
negativ minoritetsposition för kvinnor från början.58 Hon fortsätter att beskriva själva tolkningen 
av ordet man och hustru från hebreiska till engelska, orden för kvinna och hustru är de samma. I 
tolkningen av andra och tredje moseböckerna används översättningen hustru oftare än kvinna 
trots att den sociala konstruktionen äktenskap innebär ännu inte var i bruk menar Meyers vidare. 
Orden kvinna och man hade varit fördelaktiga i tolkningen snarare än make och maka.59 
 
Meyers tydliggör att äktenskapet i den antika judiska kontexten innebar att mannen tog kvinnan 
från sin familj och hennes hushåll till sitt, vilket innebär att söner tog in fruar till hushållet medan 
döttrar lämnade sin familj till förmån för sin mans.60 Författaren förklarar att synen på månggifte 
som ofta förekommande i det israeliska samhället hänvisas till Moseböckernas narrativ. Där 
exempelvis Abraham hade tre fruar och Jacob hade fyra fruar samt att de bibliska kungarna hade 
flertalet både fruar och konkubiner. Däremot menar författaren att i första mosebok presenteras 
en kärnfamilj bestående av ett äktenskapligt par som representerar normen för den vanliga 
människan, inte polygamin som var förekommande hos de hebreiska kungarna.61 Äktenskap i det 
judiska antika sammanhanget är inte en privat aktivitet menar författaren och påpekar att 
äktenskapet är i regel en sammanslagning av hushåll och klaner. Äktenskap definierat av kärlek 
tillhör inte normen även om äktenskapliga unioner kan innefatta kärlek och tillgivenhet som 
återgivs i moseböckerna.62 
 
Schüssler Fiorenza tydliggör att äktenskapet i den tidiga kristna sammanhanget innebar i regler 
patriarkala strukturer, något som Jesus motsatte sig förklarar hon. Jesusrörelsen förordar en 
dominansfri relation i gemenskapens miljö där även skilsmässa återfinns beskrivet i Marku-

                                                      
54 Schüssler Fiorenza 1999 s 175-177, 194. 
55 Schüssler Fiorenza 1999 s 199. 
56 Schüssler Fiorenza 1999 s 205. 
57 Schüssler Fiorenza 1999 s 253, 260, 270, 289. 
58 Meyers 2013 s 61-62. 
59 Meyers 2013 s 93. 
60 Meyers 2013 s 111. 
61 Meyers 2013 s 109. 
62 Meyers 2013 s 145. 
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sevangeliet. Ytterligare förklarar hon att i Lukasevangeliet berättas om karismatiska män som 
lämnar sin familj för att följa Jesus, där männen lämnar både sina barn men framförallt sin fru 
kvar för att sluta upp med gemenskapen.63 Hon lyfter fram ytterligare en aspekt med synen på 
äktenskap och hur exempelvis vissa kvinnliga gestalter framhävs som kvinnor och deras roll som 
kvinna före de omnämns som fruar. I det här sammanhanget lyfts Prisca fram där hennes 
egenskaper som kvinna ges större utrymme än hennes position som fru, Prisca som kvinna är 
väsentlig i missionen snarare än Prisca som fru.64 
 
Schüssler Fiorenza återkommer till äktenskapet och dess förutsättningar i den tidiga kristna 
kontexten och refererar till Paulus i Nya Testamentet. Paulus framlägger att kvinnan har möjlig-
het att ta ut skilsmässa men inte att gifta om sig, kvinnan är fri att leva ett ogift liv men inte att 
gifta om sig med någon annan. Författaren fortsätter att beskriva förutsättningarna för äktenskap 
över religionsgränserna, de anses vara tillåtna och barnen i dessa förhållanden är både legitima 
som heliga. I Paulus texter förklaras att kvinnan har samma invigningsbefogenheter här som 
traditionellt sätt tillskrivits deras män poängterar hon vidare. Befogenheterna till trots begränsas 
dock fruars aktiva delaktighet i angelägenheter rörande Herren förklarar författaren.65  
 
Barlas lyfter fram gestalten Ayesha och hur hennes roll som fru är viktigt i sammanhanget. 
Ayesha är profetens fru och hennes vittnesbörd är väsentlig för den rätta tolkningen av koranen. 
Fruar hänvisas till även i andra verser där männen ska behandla sina fruar rättfärdigt och vänligt 
och att kvinnorna deltog vid profetens böner.66 Författaren fortsätter att tydliggöra kvinnans 
positions som fru och hur det innebar en möjlighet att välja. Koranen tvingar inte fruar att lyssna 
varken på Guds budskap eller på sina män, dock begränsas möjligheten för profetens fruar att 
gifta om sig efter hans död. Profeten hade möjlighet att gifta sig med flera kvinnor än andra män, 
men här poängteras att profeten anses ha huvudansvaret för kvinnor och skyddade dem via 
äktenskap.67  
 

5.1.3 Familj 
 
Meyers förklarar att normen för det tidiga judiska samhället bestod av stora familjer med Jacobs 
familj som förebild, med tolv barn via fyra fruar. 68  Här menar författaren att flera fruar är 
förutsättningen för den stora familjen när en ensam kvinna har begränsningar i hur många 
graviditeter hon kan genomföra, exempelvis behövde patriarken Jacob fyra fruar för att produ-
cera tolv barn. Men författaren poängterar att familjesituationen var komplex och skiftade i takt 
med att födslar och dödsfall förändrade sammansättningen.69  
 
Schüssler Fiorenza förklarar att lämna och avvisa såväl sin familj som sina tillhörigheter för att gå 
in i den nya gemenskapen återkommer i flera verser i Matteusevangeliet. Jesus lärjungar skulle till 
exempel lämna sina värdesaker samt sina familjer för den nya samhörighet präglad av vänskapliga 
relationer. 70  Författaren återkommer till familjeförhållanden där den ”naturliga” familjen 

                                                      
63 Schüssler Fiorenza 1999 s 144-145. 
64 Schüssler Fiorenza 1999 s 180. 
65 Schüssler Fiorenza 1999 s 222-223, 233. 
66 Barlas 2002 s 45-46. 
67 Barlas 2002 s 124-125. 
68 Synen på familjen instämmer med Plaskows forskning som lyfter fram att familjen är den normativa 
enheten för gemenskapen, där familjen fungerar som en grund och fundament som samhället vilar på 
enligt Plaskow 1991 s 171-175. 
69 Meyers 2013 s 109, 111. 
70 Schüssler Fiorenza 1999 s 74. 
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förklaras, kriterier för den är en trofast lärjunge inte en biologisk moder. I det sammanhanget 
lyfts Jungfru Maria Jesus moder fram som en trofast lärjunge före moderskapet.71 
 
Barlas belyser familjen i olika situationer där familjen och föräldraskapet är en del av den sociala 
praxisen i Koranen. Där föräldrarna har ett huvudansvar och barnen ska hedra sina föräldrar men 
samtidigt förväntas gå sin egen väg och göra sina val baserad på den moral och det moraliska 
ramverk de fått med sig. I familjekontexten lyfts döttrar särskilt fram och hur de förtjänar sina 
föräldrars kärlek och omsorg. Författaren förklarar att en företeelse förekommande i äldre 
arabiskt sammanhang är dödandet av kvinnliga nyfödda barn, Koranen belyser detta fenomen 
genom att fördöma det. Koranen poängterar att det är faderns synd att döda nyfödda flickor eller 
förskjuta dem samt lovar texten att på Domens dag kommer dessa att straffas, en dotters 
vittnesmål kommer försegla faderns öde som syndare.72  
 

5.1.4 Ledarskap 
 
Meyers tydliggör att i sökandet efter ledarskap ser forskare traditionellt till offentliga roller 
innehavda av män, men kvinnans roll i hushållet innebar en ledarskap position där kvinnor hade 
nätverk och allianser. Även om de ledarskapsroller kvinnorna har är inofficiella inom hushållet är 
de inte oviktiga förklarar författaren vidare. Rut och hennes svärmor Naomi är exempel från 
hebreiska bibeln. I berättelsen om Rut och Naomi synliggörs det kvinnliga nätverket kring dessa 
två gestalter i form av kvinnor som hälsar de välkomna, kvinnor som är delaktiga vid 
barnafödandet och namngivning poängterar Meyers.73  
 
Meyers framhåller att den viktigaste religiösa ledarskapsrollen är profeten och där har bland annat 
fyra namngivna kvinnor burit titeln profet Miriam, Deborah, Huldah och Noadiah och flertalet 
anonyma. Hon poängterar att dessa är bara några av de framstående kvinnorna i den annars 
androcentriska hebreiska bibeln, troligtvis enbart en del av alla de kvinnor med profetiska 
egenskaper som inte lyfts fram. Själva termen profet påpekar Meyers är ett genus-inkluderande 
begrepp i flera bibliska texter och syftar till kvinnliga som sina manliga motsvarigheter.74 Meyers 
återkommer till gestalten Deborah som innehar viktiga ledarskapspositioner inte enbart som 
profet utan även i sin roll i militära vinningar. Deborah är den enda kvinnliga ledaren som 
omnämns i domarboken samt hedras i sånger.75 
 
Schüssler Fiorenza förklarar att Paulus bekräftar kvinnors auktoritet i den tidiga kristna kyrkan, 
där influensfulla gestalter som Phoebe och Prisca eller Junia ses som religiösa ledare. 76 
Korintierbreven berättar att kvinnor talar eller predikar som profeter poängterar författaren och 
beskriver vidare kvinnorna hade ledarskaps funktioner i de tidiga kristna församlingarna. I Nya 
Testamentets olika skrifter tydliggörs att kvinnor var apostlar, missionärer, beskyddare, 
medarbetare, profeter samt ledare i den kristna kontexten. 77  Hon återkommer till kvinnliga 
ledarskapsroller i sin diskussion om kvinnliga lärjungar, där särskilt Jungfru Maria, Marta och Ma-
ria Magdalena lyfts fram. Kvinnliga lärjungar som var de första att se den återuppstående Jesus, 
de var dem som fick se visionen av den uppstående Jesus. 78  Gestalten Phoebe återvänder 

                                                      
71 Schüssler Fiorenza 1999 s 146. 
72 Barlas 2002 s 171, 176-177, 180-181. 
73 Meyers 2013 s 138-140. 
74 Meyers 2013 s 174. 
75 Meyers 2013 s 176-177. 
76 Schüssler Fiorenza 1999 s 48. 
77 Schüssler Fiorenza 1999 s 50. 
78 Schüssler Fiorenza 1999 s 138-139. 
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författaren till och belyser henne som särskilt viktigt i hennes roll som diakon och medarbetare 
samt lärare i det tidiga kristna sammanhanget. Schüssler Fiorenza poängterar Phoebes status som 
ledare ytterligare med att hon var den enda kvinnan som fick brev från Paulus.79 Vidare lyfts 
Maria Magdalena fram som lärjungarnas lärjunge och en kvinnlig ledare i det tidiga kristna 
sammanhanget. Hon poängterar att dels var Maria Magdalena närvarande vid Jesus korsfästelse 
vilket tyder på en ledarskapsposition och det som särskiljer Maria speciellt är att hon var den 
första som den uppstående Jesus visade sig för.80 
 
Barlas förklarar att termen imam är både köns- och genusneutral, i praktiken kan titeln appliceras 
på både mänskliga samt icke mänskliga ting. Här lyfter författaren fram exemplet Abraham som 
inte heliggörs i sin faders roll utan Koranen etablerar honom som en sann troende individ och 
Gud utser honom till imam. Samtidigt som titeln imam varken är genus- eller könsspecifik, 
innebär begreppet inte heller automatisk makt eller suveränitet men titeln är ändå en förskjutning 
från imamen som den tänkta fadern.81 Kvinnligt ledarskap exemplifieras i gestalten Ayesha, hon 
beskrivs i texterna som ledare för att hon styr en olyckad revolt emot Ali profetens kusin. Ayesha 
har olika mening för sunni- och shiamuslimer men ett intresse för att rekonstruera hennes liv och 
mening finns hos muslimer överlag förklarar Barlas.82  
 

5.1.5 Arbete  
 
Carol Meyers beskriver kvinnor i relation till arbete och deras arbetsuppgifter kring 
textilproduktion där bibliska texter hänvisar till kvinnliga spinnerskor och väverskor samt kvinnor 
aktiva i textilarbetet på flertal ställen. Författaren poängterar att själva fibrerna till produktionen i 
regel ansvarades för av män och textilarbetet av kvinnor. Såväl textilarbete i produktionen av 
kläder som till hushållstextiler är starkt associerat till kvinnor, kvinnor som arbetar tillsammans i 
produktionen. Hon förklarar även om krukmakeriet i professionell aspekt är en manlig syssla 
hänvisar flera bibliska texter till att de vardagliga hushållsföremålen vara tillverkad av kvinnor, 
återgivelser av korgvävning och krukmakeri återfinns. Författaren skriver att kvinnor stod för 
hushållsföremålen där mödrarna överför sina kunskaper till döttrarna.83  
 
Begreppet arbete återkommer Meyers till i form av medicinskt kunnande som exempelvis 
sköterskor i den hebreiska bibeln. Här framlägger författaren att de bibelverser som hänvisar till 
sköterskor framförallt hänvisar till barnmorskor och ammor snarare än strikt medicinska 
sjuksköterskor. Kvinnliga professioner som sköterskor och barnmorskor var främst tjänster som 
den högre delen av samhällsskiktet åtnjöt, när en vanlig kvinna ska föda samlas hennes nätverk av 
kvinnor för att vara behjälplig.84 
 
Schüssler Fiorenza lyfter fram gestalten Phoebe från Nya testamentet som beskrivs att arbeta i 
tjänst hos samhället, vid flertalet tillfällen omnämns hon som diakon. Författaren menar att 
tolkningen av själva ordet diakon kan innefatta begrepp som tjänare, hjälpare och diakonissa när 
det hänvisar till kvinnor. Hon menar dock att oavsett tolkning av ordet fick hon titeln för sin 
tjänst och sitt inflytande i samhället, hon hade stor auktoritet i den tidiga kristna kyrkan 
poängterar författaren vidare.85  

                                                      
79 Schüssler Fiorenza 1999 s 170-171. 
80 Schüssler Fiorenza 1999 s 332, 123, 53-54. 
81 Barlas 2002 s 115, 121. 
82 Barlas 2002 s 125-126. 
83 Meyers 2013 s 133-135. 
84 Meyers 2013 s 173. 
85 Schüssler Fiorenza 1999 s 47-48. 
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Barlas ger inte särskilt stort utrymme till kategorin arbete och vilka arbetsroller kvinnor innehar. 
Dock belyser hon att mannen är huvudansvarig för familjens ekonomiska försörjning, Koranen 
menar att kvinnan inte bör och förväntas inte heller försörja sig själv, mannen är den som ges 
dessa förpliktelser. Kvinnan talas om i termer av ekonomisk resurs att hon skulle kunna bidra 
men att hon inte har skyldigheter till familjens ekonomi, mannen är den som har finansiella 
plikter och måste därför arbeta.86  
 

5.1.6 Deldiskussion 
Både Meyers som tolkar judiska urkunder och Schüssler Fiorenza som hänvisar till kristna 
bibeltexter lyfter fram kvinnan i hushållets kontext som en väg till både inflytande och makt inom 
såväl den samhälleliga kontexten som det religiösa sammanhanget. Att kvinnan kan påverka via 
sin delaktighet i hushållsritualer och de tidiga hushållskyrkorna var en arena där kvinnan verkade 
är intressant och återkommer flertalet gånger hos båda forskarnas tolkningar av judendomen och 
kristendomens urkunder. Meyers poängterar att hushållet har en religiös funktion där livscykels 
olika faser firas med ritualer där kvinnan fyller en viktig position både via maten och offerriten. 
Schüssler Fiorenza både bekräftar och dementerar Meyers bild med att hushållet är en viktig sfär 
för religiöst liv och kvinnor av högre socialklass var väsentliga för kyrkornas grundande och 
fortlevnad. Men en bild av kvinnans underordning lyfts fram hos Schüssler Fiorenzas tolkning av 
kristendomens texter som bryter mot mönstret, där kvinnans undergivenhet till mannen är en 
religiös handling och definieras av hushållskoden. 
 
Alla tre forskarna belyser äktenskapet på olika sätt, både Barlas tolkning av islams urkunder och 
Meyers hänvisning till judiska bibeltexter lyfter fram månggifte som vanligt förekommande och 
att kvinnans position som fru innebar frihet att välja och möjligheter att påverka. Äktenskapet 
kan problematiseras genom att två motsättande bilder av kvinnan lyfts fram, dels den fria och 
inflytelserika frun men även en kvinna som är en del av patriarkalsystemet. Meyers tydliggör att 
äktenskapet i det judiska sammanhanget är en social handling som är hela samhällets 
angelägenhet, hushåll och klaner slog samman. Meyers synsätt av att mannen ”tar” kvinnan i 
äktenskap befästes av Plaskows forskning. 87  Även Barlas som hänvisar till islams och den 
muslimska kontexten belyser att mannen står för den aktiva handlingen i äktenskapet, att mannen 
ska behandla sin fru rättvist samt vänligt och inte tvärtom. Schüssler Fiorenza som uttyder utifrån 
de kristna urkunderna instämmer delvis med bilden av äktenskapet som en del i pat-
riarkalsystemet men samtidigt ville Jesus att människan ska leva i en dominansfri miljö, en syn 
som går emot både Meyers och Plaskow tolkningar av judendomens texter. 
 
Samtliga forskarna poängterar familjelivets vikt för kvinnans situation och möjligheter, familjen 
som en del av den sociala praxisen. Meyers återger en bild av den judiska familjen som stor och 
komplex som ständigt förändras, där Schüssler Fiorenza istället belyser en bild av den religiösa 
gemenskapen som substitut för familjen i det kristna sammanhanget. Barlas fokuserar sin 
tolkning av islam istället på familjen utifrån föräldraskapet och hur barnen är en del av 
föräldrarnas synd men även det moraliska ramverket.  
 
Kring begreppet ledarskap förhåller sig forskarna olika, där kvinnor som ledare, profeter, lär-
jungar, missionärer samt lärare lyfts fram. I samband med forskarnas redogörelse av kvinnligt le-
darskap belyses en rad kvinnliga gestalter fram för att exemplifiera hur ledarskapet för kvinnor 

                                                      
86 Barlas 2002 s 186-187. 
87 Plaskow belyser att kvinnan är den passiva som gavs bort av fadern till mannen, vilket gör mannen till 
den aktiva som tar en fru i äktenskap. Att kvinnan gavs bort och att mannen tar en kvinna befäster 
patriarkalsystemet menar hon. Plaskow 1991 s 171-175. 
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kom till uttryck. Både Meyers tolkning av judendomen och Barlas tolkning av islam poängterar 
att termer som profet och imam är genusinkluderande och könsneutrala, vilket innebär att de kan 
tillämpas på både män och kvinnor. Schüssler Fiorenza väljer i sin hänvisning till kristendomen 
att lyfta fram olika kvinnor för att belysa olika ledarskapsroller, där den gemensamma nämnaren 
är att kvinnan är tongivande samt delaktig i den religiösa gemenskapen. Hos Plaskows återfinns 
en beskrivelse av att de judiska bibeltexterna enbart ger en fragmentarisk bild av kvinnligt 
ledarskap, hos forskarna här finns en mer nyanserad bild av kvinnan och hennes position.88 
 
Begreppet arbete återges helt olika av de tre forskarna, där kvinnans arbetsroller hamnar i olika 
ljus. Hos Barlas återfinns en tolkning utifrån Koranen där kvinna inte är den som primärt ska 
arbeta eller stå för brödfödan, medan Schüssler Fiorenzas refererar till den kristna Bibeln som 
lyfter fram en kvinna som står i samhällets tjänst. I Meyers tolkning av judendomens urkunder 
ges kvinnligt arbete störst utrymme, där kvinnor arbetar med såväl medicin som korgvävning och 
krukmakeri, dock belyser hon att produktion för försäljning var mannens arbetsområde medan 
kvinnan stod för hushållsföremålen. Att mannen producerar det som ska säljas för ekonomisk 
vinning kan liknas vid Barlas som beskriver att mannens huvudansvar är de finansiella plikterna 
och att försörja familjen i den muslimska urkunden. De gemensamma dragen hos alla forskarna 
är att kvinnligt arbete inte primärt ska generera pengar utan kvinnan arbetar samt producerar för 
samhället och familjens välbefinnande.  
 

5.2 Kön 
◦ Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan för-

hålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.89 
◦ Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.90 

 

5.2.1 Socialt och biologiskt kön 
 
Meyer förklarar att i själva skapelseberättelsen namnges varken Adam eller Eva utan det är först 
senare i Första Moseboken som Adam och Eva namnges. Namnen är likt många andra bibliska 
namn mer av symboliskt värde, än autentiskt individuella kön framlägger författaren. Här 
poängterar författaren att den Adam som skapades av Gud representerar en köns odefinierad 
första människa, en androgyn skapelse som sedan definieras i en tvåkönad varelse. Författaren 
tydliggör att den första androgyna skapelsen blir mer man än kvinna i moseböckerna, och hans 
motpart proklameras som fullt kvinnlig. Meyers poängterar att det manliga könet kommer från 
den sociala kontext de bibliska texterna härstammar ifrån, därför är den vanligt förekommande 
översättningen ”man” överrepresenterad. Det sociala eller psykiska könet är en del av det sociala 
sammanhanget förklarar författaren. 91  Meyers återkommer till skapelseberättelsen där hon 
skriver att Gud skapade det fjärde elementet i första mosebok som är den okönande varelsen 
som sedan i andra mosebok blir delad in i två kön, man och kvinna.92  
 
Schüssler Fiorenza tydliggör att sociala strukturer förändrades i den tidigare Kristusrörelsen, att 
vara man eller kvinna var inte lika väsentligt. Författaren förklarar att det hänvisar till både de 
skillnader som finns mellan könen rent biologiskt men även socialt minskar i betydelse i 

                                                      
88 Plaskow 1991 s 42-43. 
89 Gy 11 2011 s 137. 
90 Gy 11 2011 s 138. 
91 Meyers 2013 s 72-73, 75-76. 
92 Meyers 2013 s 82. 



RK 2029 Examensarbete I 
Religionsvetenskap III 
Sara Elvefeldt 2016 

 32 

sammanhanget.93 ”There is no male and female”94 Hon hänvisar till tolkningar av Första Korint-
hierbrevet där hon menar att formuleringen kan antyda att androgyn förhållning är att föredra 
men samtidigt förnekas inte de biologiska könens skillnader. Författaren fortsätter att tydliggöra 
spänningen mellan det androgyna och det tvåkönade synsätten, exempel från Galaterbrevet i Nya 
Testamentet lyfts fram. Hänvisningen framlägger att det manliga och kvinnliga blir ett men 
samtidigt åtskilt.95  
 
Barlas förklarar att det inte är några problem om Gud tillskrivs ett kön oavsett om det är ett 
kvinnligt eller manligt. Problemet blir att könen tillskrivs ett värde vilket i sin tur legitimerar 
könshierarkier.96 Barlas fortsätter att tydliggöra att Gud står över genus där genus enbart är en 
representation av biologiskt kön, Gud är unik och representerar alla genus. 97 Tvåkönsmodellen i 
texterna karaktäriseras av en skillnad mellan manligt och kvinnligt kön, en skillnad som finns i 
såväl kropp som själ samt i psykiska och moraliska olikheter.98 Könen i tvåkönsmodellen ses som 
varandras biologiska motsatser men skillnaden är inte baserad på tanken om renhet. Koranen 
använder inte kön eller genus i diskrimineringssyfte. 99   
 

5.2.2 Kvinnliga roller 
 
Meyers beskriver flera roller som kvinnor i den bibliska antika kontexten innehar, bland annat 
som sörjande vid begravningar. Kvinnor som gråter för Tammuz är ett exempel på kvinnans roll 
i sorgeritualen förklarar författaren vidare. Kvinnliga roller i samband med begravningar och 
begravningsriter är vanligt förekommande i den hebreiska bibeln, en roll som bland annat lärs 
från mor till dotter. Kvinnans roll som kompositör lyfts fram av Meyers och hon belyser kvinnor 
som Deborah och Miriam samt Hannah där såväl sång, musik och dans tillskrivs dessa 
gestalter.100 
 
Schüssler Fiorenza förklarar att den ”Goda frun” är ett ideal som prisas i det tidiga samman-
hanget och författaren påpekar dock att detta är utifrån ett manligt perspektiv. Där Ordspråksbo-
ken hänvisar till olika kvinnor som Rut, Ester och Hanna där de kategoriseras som typiska 
kvinnliga roller och beteende.101 Ytterligare kvinnliga roller som Schüssler Fiorenza beskriver var 
de första konvertiterna, att de första som konverterade från en icke-judisk kontext var kvinnor. 
Johannes evangeliet beskriver kvinnans viktiga roll som missionär i det tidiga kristna 
sammanhanget och hur hon var öppen för Jesusrörelsen.102 Konvertiter som Lydia, Damaris, 
Bernice, Beroea är enbart några kvinnor som beskrivs utifrån de bibliska texterna förklarar 
Fiorenza vidare.103  

                                                      
93 Schüssler Fiorenza 1999 s 210-211. 
94 Schüssler Fiorenza 1999 s 211. 
95 Schüssler Fiorenza 1999 s 211-212. 
96 Ett perspektiv på kön inom islam som Wadud till viss del instämmer med, framförallt att det blir 
problematiskt när könen tillskrivs ett värde och legitimerar stereotypa föreställningar om kön. Wadud 
1999 s 35-36 
97 En syn som går emot Sky som menar att inom islam ses Gud som manlig och spegla de könshierarkier 
från den kontext religionen uppkom, och kommunikationen mellan Gud och människa sker via mannen 
enligt Sky 2009 s 134-137. 
98 En bild som instämmer med Wadud som också hon poängterar att det finns skillnader i vilka spirituella 
förmågor könen utrustats med, men att dessa inte tillskrivs ett värde. Wadud 1999 s 35-36 
99 Barlas 2002 s 95, 100-101,130-131. 
100 Meyers 2013 s 175-176. 
101 Schüssler Fiorenza 1999 s 109. 
102 Schüssler Fiorenza 1999 s 138-139. 
103 Schüssler Fiorenza 1999 s 167. 
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Barlas belyser att kraftfulla kvinnor återkommer i sammanhanget och som förespråkar jämlikhet i 
religiöst liv, kvinnor som influerat stora delar av Muhammeds liv. En kvinnlig gestalt som lyfts 
fram för att belysa kvinnas roller är Muhammeds första fru Khadijha och hur hon var den första 
att gå med i den nya gemenskapen. Hon beskrivs som äldre än Muhammed och änka efter två 
äktenskap, ytterligare lyfts fram att Khadijha innehar rollen köpman när hon gifter sig med 
Profeten. Ytterligare gestalter som belyses är Ayesha en av Muhammeds senare fruar som har en 
position dels som profetens fru men även som ledare efter hans död.104 
 

5.2.3 Moderskap 
 
Meyers förklarar att när Guds utvisar de första människorna från Edens lustgård utesluts de från 
frukten av livets träd som är förutsättningen för odödlighet vilket medför att människan måste 
föröka sig. Själva namnet Eva innebär livgivare och hon symboliserar den moderliga egenskapen 
hos alla kvinnor. Författaren poängterar att Eva kallas ”modern för allt levande” 105 som gör 
henne till källan för den mänskliga varaktigheten och evigheten.106 Ordspråksboken hänvisar till 
modern som en del av det poetiska paret mor och far, där föräldrarnas roller kompletterade 
varandra men var inte den samma. Modern hade det primära huvudansvaret för barnen i unga år 
och flickor tills de giftes bort, den undervisande visdomen hos kvinnan var väsentligast.107 
 
Schüssler Fiorenza återvänder till Jungfru Maria som Jesus moder och hennes position i och med 
detta. Författaren belyser synen på Jungfru Maria och Jesus som en del av den ”naturliga” och 
”sanna” familjen. Den sanna familjen är de som lever tillsammans med Jesus i Guds gemenskap, 
som lärjungar. Den sanna familjen refereras i texterna samling av bröder och systrar samt mödrar, 
dock inte fäder tydliggör författaren vidare. Hon lyfter fram Tekla en kvinna med hög status som 
frånsäger sig sin roll som dotter, fru och älskarinna. Författaren framlägger att Tekla även 
frånsäger sig sin roll som moder och sitt moderskap men aldrig hennes kristna tro.108 
 
Barlas berör moderskap genom bland annat att lyfta fram hur Gud står över och övertrumfar 
såväl faderskap som moderskap.109 Författaren återkommer till modern och moderskap genom 
att mamman får privilegier från Koranens texter där även familjen får rättigheter. Texterna 
belyser moderns roll och hur man ska visa sina föräldrar tacksamhet. I moderskapet ingår en 
funktion att såväl skydda som bära och värna sina barn. Kvinnan som förälder har samma 
rättigheter som fadern som är både en riktig och symbolisk status i samhället. Texterna glorifierar 
moderskapet och kvinnan roll som mor anses vara ett privilegium, där modern har samma 
symboliska signifikans som Gud via skapandet. Kvinnans får speciella rättigheter som mor, där 
liknelsen vid livmodern och hur den fungerar som skydd för den skapande kraften kan liknas vid 
Guds egenskaper men det finns ingen tävlan med Guds skapar kraft.110 

 

                                                      
104 Barlas 2002 s 215, 122. 
105 Begreppet ”modern till allt levande” återfinns även i Plaskows forskning kring Eva i 
skapelseberättelsen, men här menar hon att narrativet kring Eva kan ses som både en protest och en 
bekräftelse av patriarkalsystemet enligt Plaskow 1991 s 42-43. 
106 Meyers 2013 s 83-84. 
107 Meyers 2013 s 138-139. 
108 Schüssler Fiorenza 1999 s 146-147, 265. 
109 Barlas 2002 s 113. 
110 Barlas 2002 s 172, 174-175,178-180. 
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5.2.4 Kvinnlighet och kvinnligt ideal 
 
Meyers framlägger att i de bibliska texterna relateras ofta visdom eller vishet med kvinnlighet, 
som förkroppsligas i kvinnlig visdom i ordspråksboken i den hebreiska bibeln.111 I skapelsebe-
rättelsen fyller Eva funktionen av den som söker visdom och den som uppvisa visdom.112 Hon 
återkommer till kvinnlighet och kopplingen till visdom utifrån ordspråksboken där själva ordet 
för visdom på hebreiska är grammatiskt feminint som grekiskans Sofia.113 Författaren fortsätter att 
framlägga att den halv-gudomliga gestalten Kvinnlig Visdom som finns i ordspråksboken är en 
kvinnlig personifiering av vishet, samt ett kulturellt uttryck för kvinnans roll som lärare och 
socialiserande av unga.114 
 
Schüssler Fiorenza tydliggör en syn från de bibliska texterna om det heliga paret, ett par som 
utgörs av kvinnligt och manligt. Den kvinnliga delen utgörs av Sofia eller den heliga visdomen, en 
helighet som är såväl allsmäktig som intelligent samt unik poängterar författaren. Heliga 
Visdomen är en gestalt som beskrivs som Guds godhet och som lever i symbios med Gud. Sofia 
är kallad syster, fru, moder, älskande och lärande av israeliterna och det finns en syn på den heliga 
Sofia som rättvis och skyddande för alla hennes barn, det vill säga israels folk.115  
 
Barlas förklarar att Gud ses som både vacker som kärleksfull samt barmhärtig och mild, men 
dock placeras inte titlar som fru eller moder på Gud. De feminina dragen hos Gud ses som Guds 
kärlek. Författaren fortsätter att dela in förklaringarna av Gud som en strikt och auktoritär far 
samt en varm kärleksfull mor. Trots dragen av kvinnlighet står Gud över alla genus, kön och 
titlar.116 Författaren beskriver att även om Gud inte tillskrivs en könstitel innehar Gud kvinnliga 
attribut som anses vara feminina, exempelvis kärleksfull, skapande, tålmodig, förlåtande, närande, 
formgivande och medlidsam. En polaritet mellan det manliga och kvinnliga återfinns hos Barlas, 
attribut som hänvisas till både kvinnor och män återfinns. Koranen definierar inte kvinnor och 
män utan de är skapade från ett enda Jag med samma kapacitet och moral tydliggör författaren.117 
Det är en misstolkning av texterna att Gud är manlig. Även i denna kontext lyfts Sofia fram som 
representant för visdom och hur gestalten är relaterad till Guds kvinnliga sida.118  
 

5.2.5 Deldiskussion 
I relation till begreppet kön återger såväl Meyers som tolkar judiska urkunder samt Barlas som 
hänvisar till muslimska urkunder en tvåkönsmodell där män och kvinnor är olika med unika 
egenskaper och förutsättningar. Även om Schüssler Fiorenza inte förnekar könsskillnader 
tydliggörs att varken biologiskt eller socialt kön är särskilt viktigt i den kristna kontexten. Barlas är 
dock den enda som utifrån Koranen problematiserar könshierarkier och vad det innebär när kön 
tillskrivs ett värde i förhållande till religion.  

                                                      
111 Kvinnlig visdom och Eva som sökaren av vishet återfinns även i Plaskows bok där det dels innebär en 

möjlighet till nytolkning av kvinnans roll i skapelseberättelsen. Plaskow 1991 s 42-43. 
112 Meyers 2013 s 80. 
113 Sophianism är en teologi eller ett tankesystem som baseras på den heliga visdomen. Inom österländsk 
ortodox teologi återfinns en speciell doktrin om den himmelska visdomen, sophianism som existerar vid 
sidan av Guds moder. Exempel Hagia Sophia katedralen i Konstantinopel är namngiven efter den heliga 
visheten. http://www.merriam-webster.com/dictionary/Sophianism och 
http://global.britannica.com/topic/Sophianism hämtat 2016-04-27.    
114 Meyers 2013 s 138. 
115 Schüssler Fiorenza 1999 s 132-133. 
116 Barlas 2002 s 100-101. 
117 Barlas 2002 s 102-103. 
118 Barlas 2002 s 108, 139. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/Sophianism
http://global.britannica.com/topic/Sophianism
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I relation till kvinnliga rollers förhållande till religion återges en bild ofta baserad på kvinnans roll 
som fru och hur hon kunde som fru få möjlighet till inflytande. Många kvinnor lyfts fram i den 
här kontexten av alla tre forskare för att belysa hur kvinnor via sina roller skapar vägar för att 
påverka inom det religiösa sammanhanget.  
 
Forskarna kopplar ihop begreppet kön med kvinnans situation som mor, framförallt de privile-
gier och status moderskapet medförde för kvinnor i den religiösa gemenskapen. Jag tolkar att 
kvinnan fick som mor en viktig position i samhället och glorifieras utifrån moderskapet, vilket 
befästs av Plaskow.119 Däremot lyfts en sida fram hon Schüssler Fiorenza där kvinnor i den 
kristna sammanhanget frånsäger sig sitt moderskap till förmån för religionen vilket är intressant 
då kvinnans roll som mor gav status i den religiösa kontexten.  
 
En intressant slutsats är visheten har tydliga kopplingar till kvinnlighet, alla tre forskarna berör 
den heliga visdomen Sofia och tanken om en kvinnlig aspekt av Gud. Att kvinnlighet och Sofia 
får utrymme hos alla tre forskarna tyder på religionernas nära släktskap till varandra. Tolkningen 
antyder att det finns en ansats att finna en kvinnlig sida av Gud, vilket i sin tur kan tolkas som att 
Gud är manlig även om Barlas menar att Gud står över både kön och genus. 
 

5.3 Sexualitet 
◦ Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan för-

hålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.120 
◦ Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.121 

 

5.3.1 Kvinnans relation till den sexuella akten och sexualitet 
 
Meyers framhåller att hebreiska bibliska texter ofta hänvisar till begreppet sex och den sexuella 
akten med målet att bli gravid, där lyfts gestalter som Abraham och Hagar fram som exempel.122 
Även sexuell dragning återfinns i Salomos sånger där beskrivs att kvinnans hävdar att hennes 
älskares passion enbart ska vara förbehållen henne. Författaren framhåller att översättningen av 
ordet ”vända sig emot” kan tolkas i termer av ”attraktion” i sammanhanget.123 Hon hänvisar till 
begreppet sex i aspekten av manlig dominans av kvinnlig sexualitet och hur det kan ses som ett 
kulturellt uttryck för manlig kontroll att kvinnan ska genomgå många graviditeter.124 Författaren 
återkommer till den manliga dominansen av kvinnlig sexualitet genom att referera till hur bibliska 
kvinnor ofta sexualiseras för att de är hotfulla för den strikta manliga kontrollen.125  
 
Schüssler Fiorenza tydliggör att kvinnor kunde använda sin sexualitet för egen vinning i bibliska 
texter, där gestalten Judith framläggs som ett exempel. Judiths beskrivs inte som en vekling utan 
en heroisk individ som innehar såväl yttre skönhet som inre visdom. Via sin femininitet och 
attraktiva sida lurar hon fienderna och besegrar dem. Genom sin visdom och mod använder hon 

                                                      
119 Plaskow lyfter fram en syn på moderskapet som väsentligt och hur kvinnan som mor till framförallt en 
son får status i samhället. Plaksow 1991 s 171-175.  
120 Gy 11 2011 s 137. 
121 Gy 11 2011 s 138. 
122 Meyers 2013 s 89. 
123 Meyers 2013 s 94. 
124 Plaskow menar snarare att manlig dominans av kvinnlig sexualitet snarare är en traditionell syn på 
kvinnan som den andra och normen för sexualitet är tätt kopplat till patriarkalsystemet än kulturella uttryck. 
Plaskow 1991 s 171-175. 
125 Meyers 2013 s 100, 204. 
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sin sexualitet för att vinna över motståndarna och räddas Israel av en kvinna ytterligare en 
gång.126 Författaren återkommer till begreppet sex och lust där båda parterna i ett förhållande har 
samma rättigheter och skyldigheter samt borde ses som jämlika. Paulus beskriver att utöva 
självkontroll är det viktigaste för människan, om individen kan är ett ogift och äktenskapsfritt liv 
det ultimata. Om människan upplever sexuell lust och lustfyllda känslor är det bättre om 
individen gifter sig. Hon lyfter fram att bibelverserna hänvisar till att kvinnliga oskulder och 
ogifta kvinnor är särskilt heliga och där återkommer människans behov av självkontroll.127  
 
Barlas lyfter fram slöjan som en symbol för sexuell kyskhet samt anständighet och hur den 
fungerar som ett kännetecken för det islamska samhället.128 Slöjan fungerar även som ett skydd 
för den sexuella ärbarheten hos såväl kvinnor som män, där männen behövs skyddas för att de är 
lättpåverkade och saknar kontroll.129 Hon fortsätter att förklara att slöjan är ett tecken på sexuell 
moral och blygsam praxis, den fungerar inte enbart som ett klädesplagg.130 Koranen stigmatiserar 
inte sex och en sexuell identitet definierar inte människan, dock kan sexuell ojämlikhet vara en 
förvirring av biologiskt och socialt konstruerade kön. Författaren poängterar att synen på sexuell 
ojämlikhet är baserad på om man hanterar könen lika eller olika i förhållande till sexualitet, 
snarare behövs en tolkning av hur sexuell likhet eller olikhet ger könen privilegier och möjlighet 
till diskriminering sinsemellan.131 
 
Barlas återkommer till sexualitet och sexuell praxis i att den sexuella moralen och etiken är en del 
av islam. Särskilt lyfts oskuld och kyskhet fram som fördelaktiga drag hos den muslimska 
människan. Äktenskapet som sammanhang för sexuell aktivitet som är präglad av gemensam lust 
är en kvalifikation för god sexuell moral. Hon fortsätter att lyfta fram sex inom äktenskapet och 
hur den är baserad på såväl kärlek som harmoni och ömsesidig uppfyllelse. Här ifrågasätter Barlas 
den misogyna132 praxis som annars präglat synen av sexualitet och via tolkning träder en annan 
bild fram.133 I sammanhanget rörande sexualitet belyser Barlas begreppet renhet och hur sexuell 
renhet inte är att avstå den sexuella akten utan avstå från av viss typ av sexuell handling som 
exempelvis otrohet. Koranen varnar för att lustfyllt beteende kan leda till sex före äktenskapet 
som också kategoriseras som fel sexuell handling.134   
 

5.3.2 Skam och synd 
 
Meyers skriver att begreppet synd lyfts fram i samband med den första familjen bestående av 
Adam, Eva, Kain och Abel i Andra, Tredje och Fjärde Moseböckerna. Författaren poängterar att 
det första parets olydnad gentemot Gud, framförallt Evas ohörsamhet kan ses som syndfull. 

                                                      
126 Schüssler Fiorenza 1999 s 117-118. 
127 Schüssler Fiorenza 1999 s 223-224, 231. 
128 I likhet med Wadud som menar att anständighet är viktigt för att upprätthålla samhällets moral, och att 
kvinnans anständighet ska såväl respekteras som skyddas. Dock talar inte Wadud uttryckligen om slöjan i 
detta sammanhang utan poängterar snarare vikten av anständighet som bas för tro. Wadud 1999 s 8-10 
129 Vilket kan liknas med Skys förklaringar om mannen som den svage som behöver skydd emot kvinnans 
påverkan, och därför behöver kvinnan täckas. Slöjan kan därför både ses som frigörande och förtryckande 
enligt Sky 2009 s 126-131.  
130 Barlas 2002 s 56-57. 
131 Barlas 2002 s 132-133. 
132 Misogyni är ett begrepp som här syftar till kvinnohat, starkt förakt samt starka fördomar gentemot 
kvinnor http://www.ordlista.se/ordbok/misogyni hämtat 2016-05-12. 
133 Ifrågasättandet av den mansdominerande eller kvinnoföraktande synen återfinns även hos Sky, där hon 
menar att det är förtryckande tolkningar som skapar genusordningar och när män samt kvinnor tillskrivs 
olika värden som system som delar in människor uppstår. Sky 2009 s 134-137, 166-169.    
134 Barlas 2002 s 152-155. 

http://www.ordlista.se/ordbok/misogyni
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Dock används inte ordet synd i detta sammanhang i den hebreiska bibelns texter påpekar 
Meyers.135 I narrativet kring syndafallet talar Gud främst till mannen och ormen, enbart kort till 
kvinnan förklarar författaren och menar att bara mannen och ormen blir tilldelade vedermödor 
för något de gjorde. 136  Meyers förklarar att kvinnans erkännande till Gud kan ha varit en 
nödvändighet för att slippa bli anvisad skuld, däremot är det enbart ormen som blir fördömd av 
Gud i sammanhanget.137 
 
Schüssler Fiorenza återger olika bibliska verser som hänvisar till Jesus relation till syndare på flera 
sätt. Bland annat där Guds styrka realiseras i Jesus och framförallt i hur han delade måltider med 
såväl fattiga som syndare, alla de som inte ansågs tillhöra de heliga människorna. Alla bjuds in till 
den stora måltiden med Jesus, både syndare och prostituerade, män och kvinnor samt präster.138 
Författaren poängterar att Guds kärlek är inkluderande där alla människor även syndare förtjänar 
tillgivenhet, där exempelvis regn faller på alla likvärdigt även om du är rättrådig eller syndare. 
Gud är en behaglig gudom som accepterar alla oavsett synd.139 Författaren berör även håret och 
hur ett utsläppt hår liknas vid otrohet, som signalerar syndfullhet. Flera bibelverser hanterar hur 
kvinnan bör ha sitt hår och förhålla sig till täckt huvud, kvinnan bör hålla håret blygsamt och 
uppsatt utan för mycket utsmyckningar. Verser berör även att kvinnan bör täcka sitt huvud eller 
bära slöja.140 
 
Barlas framlägger att kvinnan inte är orsaken till synd eller syndafallet, där Eva och syndafallet 
lyft fram som exempel och hur hon inte är ansvarig för syndafallet och arvsynden.141 Författaren 
återkommer till temat synd och framförallt kvinnlig otrohet som skiljer sig från den manliga i 
texterna. Att Koranen hanterar kvinnor och män olika i sammanhanget betyder inte att männen 
får privilegierad ställning gentemot kvinnan, här lyfts kvinnlig otrohet fram. Författaren 
poängterar att kriterierna för att en man ska kunna anklaga sin fru för otrohet krävs fyra manliga 
vittnen av hög moralisk standard som bevittnat själva samlaget. För att frun ska kunna straffas 
behövs fyra vittnen till kvinnans skuld, där profetens Sunna142 har övertrumfat Koranen i fråga 
om stening som straff för kvinnlig otrohet.143 
 

5.3.3 Prostitution 
 
Meyers beskriver att den roll som återkommer flest gånger i den hebreiska bibeln är prostituerad, 
hon menar att det troligtvis är världens äldsta yrke. Trots att prostitution lyfts fram i texterna som 
problematisk för samhället och ickeönskvärd, är det inte kategoriskt förbjuden menar författaren. 
Prostitution som fenomen uppfattas som hanterbar i de bibliska verserna, där lyfts istället otrohet 
fram som mer oroande i sammanhanget påpekar Meyers. Exempel återfinns i bibeln där både den 
prostituerade kvinnan Rahab och Tamar som agerar prostituerad framställs som hjältemodiga 

                                                      
135 Meyers 2013 s 77-78. 
136 Kan relateras till Sky som förklarar att Gud primärt talar till mannen i skapelseberättelsen, där liknas 
relationen mellan Gud och Adam som fader-son förhållandet. Sky menar här snarare att den patriarkala 
genusstrukturen befästes genom att Gud inte talar till Eva direkt utan föredrar Adam och tillrätta visar 
honom likt en far talar till sin son i Sky 2009 s 55-57. 
137 Meyers 2013 s 88-89. 
138 Schüssler Fiorenza 1999 s 119-121. 
139 Schüssler Fiorenza 1999 s 130-131. 
140 Schüssler Fiorenza 1999 s 226-228. 
141 Barlas 2002 s 139. 
142 Begreppet Sunna hänvisar till vanligt förekommande praktiker som härstammar till Profetens praxis, 
hämtat från Barlas 2002 s 235. 
143 Barlas 2002 s 189-190, 65. 
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gestalter. 144  Meyers framlägger flera olika syner på prostitution i texterna exempelvis belyses 
tempelprostituerade, där den sexuella akten är del av en religiös kontext. Dock är det inte lika 
tydligt om tempelprostitution hänvisar till judiska kvinnor direkt eller ett fenomen i det övriga 
antika samhällets sammanhang.145  
 
Schüssler Fiorenza återkommer flertalet gånger till kategorin prostituerad och hur de bland annat 
var en del av Johannes Döparens följeslagare. Prostituerade förekommer även i berättelsen kring 
Jesusrörelsen, att Jesus umgicks med både syndare och prostituerade. Själva begreppet syndare 
och prostituerad i den här kontexten kan även betyda de omoraliska eller trolösa människorna i 
Israel. Prostituerade kan tolkas som att människor var tvungna att engagera sig i vanhedrande 
yrken för att överleva, prostitution i denna bemärkelse skulle kunna vara symbolisk.146  
 

5.3.4 Barnafödande samt graviditet 
 
Carol Meyers tydliggör att det återfinns en vers i första mosebok som är specifikt problematiskt i 
diskussionen om genus, som beskriver att kvinnan utanför Eden måste lida smärtsamt i 
barnafödande och underordna sig mannen.147 Författaren beskriver att översättningen av smärta 
och smärtsamt i samband med bibliska verser kring födslar är föremål för diskussion. Meyers 
pekar på att översättningen slitsam eller arbetsam är mer passande i sammanhanget, då orden 
smärtsam och graviditet annars inte följs av varandra i andra bibliska texter. En alternativ 
översättning på versen skulle kunna vara att kvinnan utanför Eden kommer arbeta hårt och ha 
många graviditeter menar hon och fortsätter att belysa att Gud befäster här kvinnans roll som 
livgivande och reproducerande.148  
 
Meyers skriver att hebreiska texterna förhåller sig till graviditet i relation till dödlighet via 
narrativet om Rachel som dör när hon föder sin andra son samt Bathsheba som förlorar sin 
första son i barnsäng. Att graviditeter kan innebära fara för såväl moder som barn var ett vanligt 
förekommande fenomen inom den antika israeliska kontexten. Dock inbäddas kulturella 
värderingar i moseböckerna som förordar barnafödande för både behålla befolkningsmängden 
samt att öka den. Första Moseboks verser beskriver att mannen har ansträngande arbetsuppgifter 
och att kvinnan måste arbeta hårt samt ha många graviditeter vilket reflekterar den israeliska 
antika samhällets förutsättningar.149 Att reproduktionen är lyckosam var ett viktigt ämne för såväl 
kvinnor som män vilket reflekteras i de texter som hanterar infertilitet i bibeln. Verser som 
illustrerar män som både ber samt offrar för att ge helig hjälp för barngivande kvinnor 
återkommer på flertal ställen poängterar Meyers. I hushållsreligiös aspekt är kvinnan dock 
huvudansvarig för att bistå och skydda både moder och barn under graviditetens gång via böner, 
amuletter, högtidliga löften.150  
 
Schüssler Fiorenza framlägger att i bibeltexterna beskrivs att människan skapades i Guds avbild 
som manligt och kvinnligt. En avbild där det manliga och kvinnliga utgör förhållandena för 

                                                      
144 En syn på Rahab som återfinns hos Baskin, där forskaren lyfter fram hur hon lyfts fram som en heroisk 
gestalt som räddar israeliter från fångenskap och beskriv som både stark och beslutsam med ett gott 
hjärta. Men i synen på tempelprostitution går åsikterna isär, där Baskin snarare menar att detta förbjuds 
och är ickeönskvärt. Baskin 2009 s 23-26. 
145 Meyers 2013 s 172-173. 
146 Schüssler Fiorenza 1999 s 113, 126-127. 
147 Meyers 2013 s 81. 
148 Meyers 2013 s 90-91. 
149 Meyers 2013 s 100-101. 
150 Meyers 2013 s 154-156. 
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fortplantning och fertilitet. I kvinnans sexuella makt återfinns i möjligheten till fortplantning, att 
kunna fortplanta sig finns styrka och möjlighet att påverka sin närmaste omgivning. 151  Hon 
återkommer till förlossning och barnafödande i samband med Jesus lidande på korset. 
Författaren poängterar att verser i bibeln liknar en kvinnans smärtor och lidande vid såväl 
graviditet och förlossning vid Jesus lidande och död. Liknelsen fortsätter i glädjen en kvinna 
känner efter att ett barn fötts vid det lugn och upprymdhet lärjungarna känner efter Jesus 
uppståndelse.152  
 
Barlas förklarar att kvinnans roll som mor är speciellt viktig i den muslimska kontexten, där 
kvinnans reproducerande kraft hyllas. En god mor är en fertil mor enligt Koranen. Modern får 
sin status i samhället utifrån sin förmåga att bära och nära barn via graviditeten får hon specifika 
rättigheter. I kvinnans livmoder skapas liv och via graviditeten får kvinnan privilegier men dessa 
är inte konkurrerande med Guds förmåga att skapa liv. Kvinnors lika förutsättningar lyfts fram 
via kvinnans reproduktiva egenskaper i livmoderns som bar liv för Gud.153 
 

5.3.5 Deldiskussion 
Kvinnans förhållande till sex och sexualitet ges stort utrymme och betonas hos alla tre forskarna, 
framförallt hos Barlas som lyfter fram tolkningar utifrån Koranen. Forskarna återger en bild av 
religiösa kvinnor med sexuella rättigheter, där lustfyllda och ömsesidiga förhållanden är det 
optimala. Jag anser att tolkningarna av urkunderna lyfter fram att religionen förhåller sig positivt 
till kvinnlig sexualitet inom den äktenskapliga relationen, ett förhållande präglat av jämlikhet och 
kärlek. Forskarna belyser även hur kvinnor använt sin sexualitet för egen vinning och mannen är 
den svaga som behöver skyddas från sexuell påverkning, där slöjan använts som exempel att 
syftet inte är att förtrycka kvinnan utan skydda den påverkningsbara mannen. Forskningen hos 
Sky som hänvisar till både den muslimska som det kristna sammanhanget, både befäster bilden av 
den svaga mannen som behöver skyddas från kvinnans påverkan via slöjan men samtidigt 
bestrida bilden med slöjan som symbol för både frigörelse och förtryckande.154  
 
Dock lyfter både Barlas och Schüssler Fiorenza fram att kvinnlig kyskhet och oskuldsfullhet som 
särskilt heligt i både den muslimska samt kristna urkunderna, men sexuell renhet är inte att avstå 
från sex utan att avstå från fel typ av sexuell handling som exempelvis otrohet. Enbart Meyers 
och Schüssler Fiorenza hanterar spännbandet mellan prostitution och religion, där prostitution 
framstår dels som ett samhällsproblem men inte förbjudet. En ny bild av prostituerade kvinnor 
ges av båda forskarna utifrån de judiska och kristna kontexterna, där en heroisk självständig 
gestalt synliggörs. Begreppet tempelprostitution lyfts fram och hur den sexuella akten utförs i ett 
religiöst syfte, däremot framgår det inte tydligt om detta sker i ett judiskt sammanhang. Baskin 
går istället emot kultprostitutionen i den judiska gemenskapen men befäster synen på 
prostituerade som både godhjärtade och självständiga kvinnor.155 Även forskningen hos Plaskow 
som också tolkar den judiska urkunderna befäster den kluvna bilden av kvinnlig sexualitet, dels 
att den är en del av patriarkalsystemet där mannen har rätt till sin frus sexualitet men samtidigt är 
sex något naturligt och en gåva från Gud.156 
 
Både Barlas som tolkar islams urkunder och Meyers som hänvisar till judiska bibeltexter hanterar 
mänsklig synd via syndafallet med liknande infallsvinklar, något som saknas hos Schüssler 

                                                      
151 Schüssler Fiorenza 1999 s 211, 218. 
152 Schüssler Fiorenza 1999 s 325. 
153 Barlas 2002 s 174-175, 178-180. 
154 Sky 2009 s 126-131. 
155 Baskin 2009 s 23-26. 
156 Plaskow 1991 s 177-179, 180. 
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Fiorenzas tolkning av kristendomens texter. Där Schüssler Fiorenza istället förespråkar en 
inkluderande förhållning där alla såväl syndare som prostituerade återfinns i gemenskapen. I 
relation till begreppet synd och skam lyfts slöjan åter fram men i den kristna kontexten, och 
kvinnan ska inte enbart beslöjas utan även bära håret uppsatt och anständigt. I relation till sex 
och fortplantning återges en bild av graviditet ihopkopplat med smärta för kvinnan. Även om 
omtolkningar av begreppet smärta tydliggör att fertilitet står i fokus i relation till graviditet, 
återfinns ändå en ton av att kvinnan ska lida i samband med barnafödande som vid liknelsen 
mellan graviditet och korsfästelsen. 
 

5.4 Socioekonomisk bakgrund och etnicitet 
◦ Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan för-

hålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.157 
◦ Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.158 

 

5.4.1 Klan och folkgrupp 
 
Meyers beskriver att ordet klan återgivs i den bibliska kontexten med olika meningar, framförallt 
hänvisas klan i relation till Jacobs tolv söner som representerar Israels tolv stammar. Klan är en 
samhällsklass som kanske är svårast att definiera, den befinner sig mellan hushållet och 
folkstammen förklarar Meyers. I biblisk terminologi hänvisar klan i regel till en grupp hushåll 
som är nära lokaliserade till varandra där innebörden av ordet klan kan sammanfalla med 
begreppet familj. Meyers poängterar att klanerna kan variera stort i både sammansättning och 
styrka, större bosättningar kunde innehålla flera klaner samtidigt.159 
 
Meyers återger exempel på hur kvinnor från olika folkgrupper integrerar med varandra som när 
de israeliska kvinnorna samarbetar och kommunicerar med exempelvis egyptiska kvinnor i 
uttåget från Egypten. I de israeliska kvinnornas vardag ingår relationer till andra grupper som de 
egyptiska kvinnorna, en relation som i sin tur medför både social och politisk status.160 

 

5.4.2 Socialklass 
 
Meyers påpekar att det israeliska samhället var uppbyggt av flera lager, där hushållet var en del av 
en klan som i sin tur var en del av en stam samt stammen var del i ett kungadöme. I det bibliska 
narrativet blir ofta gestalter identifierade med att namnge såväl sitt hushåll, klan och stam vilket 
placerar individen i en del av samhällsorganisationen.161 Meyers tydliggör att det är enbart kvinnor 
av eliten eller de högre sociala klasserna som fick ta del av vissa funktioner i samhället, 
exempelvis hjälp vid barnafödandet av barnmorskor och ammor. 162  Meyers poängterar att 
kvinnor tillhörande den kungliga socialklassen hade ansvar för en rad administrativa, religiösa och 
diplomatiska aktiviteter. Kvinnor tillhörande eliten hade funktioner i det kungliga hushållet och 
organiseringen av produktiva och kommersiella aspekter.163 
 

                                                      
157 Gy 11 2011 s 137. 
158 Gy 11 2011 s 138. 
159 Meyers 2013 s 114-116. 
160 Meyers 2013 s 140-141. 
161 Meyers 2013 s 114. 
162 Meyers 2013 s 173. 
163 Meyers 2013 s 176-177. 
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Schüssler Fiorenza lyfter fram rika kvinnor och framförallt änkor som viktiga för att de stödde 
den tidiga kristna kyrkan och missionsresorna, de upplät även sina hem och rikedomar för att 
stötta kristna sammankomster.164 Hon tydliggör att även om kvinnans roll och status förändras i 
och med att normen för det feminina diskuteras, är kvinnans frihet och självständighet begrän-
sad. Den kvinnliga friheten och självständigheten är inte enbart begränsad av könsroller utan av 
sociala sammanhanget, faktorer som socialklass och status påverkade kvinnans förutsättningar.165 
Författaren framlägger att kvinnorna i de lägsta samhällsklasserna som exempelvis slavkvinnor får 
en frigörelse i den tidiga kristna kyrkan, via orden i Galaterbrevet tydliggörs att alla är en i Kristus 
oavsett om man är fri eller slav, man eller kvinna. Den skillnad som tidigare funnits mellan de 
sociala skikten är oviktig i Guds ögon vilket medför en frigörelse både för kvinnan överlag men 
även för slavkvinnor i de lägsta sociala klasserna.166  
 
Barlas framhåller att samhället är kategoriserad in delar utifrån moraliska förhållanden där 
moralen styr det sociala och fungerar som ett ramverk för hela samhället. Den moraliska aspekten 
av socialklasser fungerar som praxis i samhället där män och kvinnor står inför samma standard 
och kriterier. 167  De sociala skyldigheterna i samhället är desamma oavsett kön eller klass. 
Feltolkningar av Koranen behandlar kvinnor och män olika med skilda sociala och legala 
rättigheter tydliggör hon. Koranens texter ger även lägre sociala klasser en egen moral, 
exempelvis den sociala klassen kvinnliga slavar ges en egen vilja som medför en egen moral och 
personlighet.168 
 

5.4.3 Social status 
 
Meyers förklarar att kvinnans informella roll var vital för att vidmakthålla samhällets struktur i en 
antik israelisk kontext som karaktäriseras av en utmanande miljö och omgivning. Författaren 
beskriver att det skapades en kärna där kvinnan hade såväl sociala som politiska funktioner, och 
hennes handlingar hade effekter på den socialpolitiska arenan.169 Meyers ger ytterligare exempel 
på där kvinnan ges social status och en interaktion mellan de israeliska kvinnorna som 
samhällsgrupp med exempelvis egyptiska kvinnor i uttåget från Egypten. I de israeliska 
kvinnornas sociala sfär innefattades även relationer till deras motparter de egyptiska kvinnorna, 
vilket medförde både social och politisk status.170 Hon förklarar även att kvinnor i det kungliga 
hushållet innehade en specifik social status i jämförelse med den vanliga kvinnan, där hade 
kungens mor en distinkt status som överträffade alla andra i kungliga hushållet.171 
 
Fiorenza lyfter fram olika sociala statuspositioner hos kvinnor i det tidiga kristna sammanhanget, 
ett exempel är i Joanna som karaktäriseras som en kvinna av hög social status i de bibliska 
texterna.172 Författaren belyser även hur rika kvinnor med högre social status är av intresse i både 
Markus och Lukas evangelierna. Fattiga kvinnor av lägre social status återfinns i den bibliska 

                                                      
164 Schüssler Fiorenza 1999 s 49. 
165 Schüssler Fiorenza 1999 s 108. 
166 Schüssler Fiorenza 1999 s 208-210, 217. 
167 I likhet med Wadud i den tidigare forskningen som pekar på vikten av moral och hur Koranen fungerar 
som moraliskt kompass. Däremot poängterar Wadud mer uttryckligen kvinnans moral och hur den ska 
respekteras samt skyddas, men även hur viktig moralen är för samhället och sammanhanget för såväl ritual 
som religiös praktik. Wadud 1999 s 8-10, 15-17 
168 Barlas 2002 s 141-143, 145, 148-149, 156. 
169 Meyers 2013 s 139. 
170 Meyers 2013 s 140-141. 
171 Meyer 2013 s 177. 
172 Schüssler Fiorenza 1999 s 139. 
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kontexten, där änkor och föräldralösa kvinnor fann en tröst och hopp i Jesus. Författaren 
poängterar att fattiga överlag utgjorde en stor del av Jesusrörelsen, då den skänkte förtröstan även 
för de mest utsatta.173 Hon framlägger att såväl oskulder och änkor har en egen social status och 
ses som en social grupp. Även att kvinnor av hög social status konverterade i större andel än män 
av hög social status förklarar författaren.174 
 
Barlas förklarar att social status förekommer i olika sammanhang i texterna främst i beskriv-
ningen av kvinnliga slavar och hur de ges social status och möjlighet att påverka sina liv. Även en 
slavkvinnans nej är ett nej och hennes vilja har betydelse enligt Koranen vilket ger kvinnan status. 
Vidare behandlas inte social status explicit utan förhåller sig till statusen av troende och icke 
troende som väsentlig.175 
 

5.4.4 Nationalitet 

 
Schüssler Fiorenza förklarar att för den kristna församlingen var saker som kön, socialklass, ras 
eller nationalitet längre viktigt, kristendomen såg bakom kategorierna. Hon påvisar att mönster 
som sociala, kulturella och nationella skillnader överlämnas och förkastas i den nya kristna 
gemenskapen.176  
 
Barlas tydliggör att människan skapades från ett enda Jag, från ett par av manligt och kvinnligt 
som sedan gav upphov till såväl nationer och klaner. Hon belyser inte tydligare hur en kvinnans 
nationalitet eller etnicitet har betydelse för hennes förutsättningar. Barlas fokuserar snarare på 
andra aspekter som exempelvis kvinnans moral samt om en kvinna är troende muslim eller inte 
och hur det har betydelse för hennes förutsättningar.177 
 

5.4.5 Deldiskussion  
Inom kategorin etnicitet och socioekonomisk bakgrund har de olika forskarna lyft fram 
varierande aspekter, kvinnan i de lägre samhällsklasserna ges utrymme hos alla tre. Barlas belyser 
slavkvinnorna och hur de via islams urkund Koranen ges en egen vilja och utrymme att 
kontrollera delar av sitt liv, på likande sätt framhäver Schüssler Fiorenza slavkvinnor och hur de 
fann förtröstan i Jesusrörelsen som inte gjorde skillnad på slavar och fria utifrån tolkningar av de 
kristna bibeltexterna. Vilket får mig att dra slutsatsen att kvinnor i den antika kontexten drogs 
emot dessa religiösa sammanhang för att de ger såväl tröst som hopp om en ny social status även 
för de mest utsatta. Både Carol Meyers som tolkar judendomens urkunder samt Elisabeth 
Schüssler Fiorenza som uttyder texter från det kristna sammanhanget lyfter fram kvinnan ur de 
högre samhällsklasserna med högre social status som betydelsefull för religionens utveckling. Här 
beskrivs en kvinna som är delaktig på den socialpolitiska arenan med både sociala, politiska, 
administrativa samt diplomatiska roller. Hos Barlas återfinns inte den rika eller socialt privilegie-
rade kvinnan, utan här knyts den sociala statusen till huruvida den muslimska kvinnan är troende 
eller inte.  
 
Barlas som tolkar islams urkunder återger att moralen har vikt i samhället och via omtolkningar 
ges en mer rättvis bild av kvinnans förhållande till moralen, en bild som bekräftas av Waduds 

                                                      
173 Schüssler Fiorenza 1999 s 140-141. 
174 Schüssler Fiorenza 1999 s 247, 289, 223. 
175 Barlas 2002 s 164-165. 
176 Schüssler Fiorenza 1999 s 213, 218. 
177 Barlas 2002 s 134. 
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tidigare forskning kring islams urkunder178, dock ett drag som saknas hos de andra forskarna. Jag 
tolkar att moralen spelar en väsentlig roll i samhällets struktur särskilt för kvinnor i det muslimska 
sammanhanget, en syn som inte återfinns hos Schüssler Fiorenzas beskrivning av kristendomen 
och Meyers tolkning av judendomen men hos Plaskow.179 Kring temat klan är Meyers mest 
explicit och tydliggör hur klanen är en del viktig del av samhällsuppbyggnaden och av den 
socioekonomiska judiska kontexten. Schüssler Fiorenza poängterar istället att med kristendomen 
har aspekter som klan, etnicitet, nationalitet inte längre betydelse.  
 
Varken Meyers, Schüssler Fiorenza eller Barlas hanterar temat etnicitet specifikt uttalat i sina 
tolkningar av urkunderna. Begreppet etnicitet finns dock underliggande i tolkningar kring 
nationalitet och folkgrupp samt klan som i sin tur påverkar kvinnans roller och villkor. Det finns 
även drag av etnicitet i tidigare kategorier som exempelvis kvinnliga roller där Schüssler Fiorenza 
hänvisar till kvinnor som konverterar från andra sammanhang än den judiska till kristendomen, 
vilket kan tolkas som att kvinnor med en annan etnicitet och tillhörande en folkgrupp bortom 
den judiska och den kristna konverterar till kristendomen.180  Det finns en problematik med att 
inte lyfta fram och synliggöra religionens relation till kvinnlig etnicitet, framförallt blir det svårare 
att ge en rättvis och allsidig bild utifrån tolkningarna. När kvinnans förhållande till etnicitet inte 
redogörs för i relation till religion förloras en dimension av kvinnans förutsättningar.  
 

                                                      
178 Wadud 1991 s 20-21 
179 Plaskow lyfter fram att de judiska lagarna är en metafor för moralisk renhet och anständighet får 
judiska män och kvinnor. Plaskow 1991 s 177-179. 
180 Schüssler Fiorenza hänvisar till kvinnor som Lydia, Damaris, Bernice, Beroea för att nämna några var 
de första som konverterade från andra sammanhang utanför den judiska och den kristna till kristendomen. 
Schüssler Fiorenza 1999 s 138-139, 167. 



6. Diskussion och resultatsammanfattning 
I följande diskussion kommer resultatet från analysen relateras till frågeställningarna för att få en 
bild av hur dessa forskare beskriver kvinnliga gestalter från religiösa urkunder samt vilka ideal och 
normer dessa förmedlar.   
 

 Vilka normer förmedlas via gestalterna?  
 
En norm som återkommer hos alla forskarna i olika sammanhang är vikten av kvinnan som mor 
och vilken status detta ger gestalterna. Att vara en god fertil mor är en norm för kvinnan och en 
förutsättning för familjelivet. Hushållet och rollen kvinnan har i den kontexten förmedlats som 
särskilt viktig då den fungerar som en arena för familjen men även för det religiösa livet. Familjen 
lyfts fram även hos Plaskow som den normativa enhet samhället vilar på och ett fundament för 
den sociala ordningen.181 Plaskow kopplar även ihop kvinnans underordning i patriarkalsystemet 
till normen som gör kvinnan till den andra medan Sky lyfter fram att omtolkningar möjliggör för 
förändrade värderingar som traditionellt förtryckt kvinnor.182 
 

 Vilka kvinnor lyfts fram? 
 
Flertalet kvinnor belyses i samband med religionerna, och vissa återkommer hos alla forskarna. 
Eva omnämns i flera sammanhang både av den tidigare forskningen och i analysen till detta 
arbete. Eva lyfts fram på olika sätt, exempelvis en gestaltning som belyser att Eva inte ses som 
orsaken till syndafallet men samtidigt menas att Eva utgör en del av det första paret och 
olydnaden mot Gud ses som syndfull. Ytterligare en bild av Eva är hennes roll som mor och som 
modern till allt levande samt visheten personifierad, vilket befästes av Plaskow och Sky samt 
analysen.183 Eva återges som både syndande och vis på samma gång, en kvinna med många sidor, 
ingen av dem gör Eva till huvudansvarig för arvsynden. Samtidigt problematiseras synen på Eva 
som Adams stöttande fru vilket gör Eva till underordnad Adam då han står för normen och Eva 
den som står vid sidan av och hjälper till.  
 
Jungfru Maria återkommer i flera varierande sammanhang dels hennes roll som mor till Jesus och 
dels hur hon är en del av den sanna familjen som utgörs av den kristna gemenskapen. Marias roll 
som mor till Jesus belyses även av Sky, som menar att Gud blir till människa via Jungfru Maria. 
Jungfru Maria återkommer även i hennes ledarskapsroll i den första kristna kontexten och hur 
hon är närvarande vid Jesus uppståndelse som belägger positionen som lärjunge. Ytterligare 
beskrivs Maria Magdalena i samma kontext som lärjungarnas lärjunge en ledarskapsroll som 
kopplas till hennes vittnesbörd då hon närvarar vid såväl korsfästelsen som återuppståndelsen.  
 
Judith beskrivs som både en heroisk gestalt som använder sin visdom för att vinna emot fien-
derna, men samtidigt tillämpar hon sin sexualitet och sin skönhet för egen vinning vilket är 
intressant i sammanhanget. Att en kvinna kan använda sin sexuella sida men samtidigt betraktas 
som tapper och hjältemodig tolkar jag som att synen på sexualitet och synd får en mer nyanserad 
innebörd.  Även kopplingen till den inre visheten är av intresse när just visdom vid flera tillfällen 
länkas samman med Guds kvinnliga sida och Heliga Sofia, vilket jag tolkar är ett uttryck för att 
befästa Judiths status i samhället. 
 

                                                      
181 Plaskow 1991 s 171-175. 
182 Sky 2009 s 23-25. 
183 Plaskow 1991 s 42-43 och Sky 2009 s 55-57 
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Ayesha belyses som en kvinna med en position som Profetens fru men även hennes roll efter 
hans död återberättas, en kvinna som porträtteras som ledare efter Muhammed och även om 
synen och betydelsen av henne ser olika ut finns dock ett gemensamt intresse för Ayesha som 
gestalt och hennes liv. Ytterligare kvinnor som lyftes fram i samband med deras roller som fruar 
är bland annat Khadijha Profetens första fru som också beskrivs i rollen som köpman, en roll 
som traditionellt sätt tillskrivits män. Att hon omnämns med en yrkestitel antyder en kvinna som 
själv arbetar, trots att det normalt sätt är mannen som står för försörjningen.   
 
Rut, Ester och Hanna är kvinnor sim belyses i samband med begreppet ”den goda frun” och som 
exemplifierar hur en kvinna bör vara och föra sig. Phoebe lyfts fram dels för sin roll som diakon 
som innebar en medarbetarroll i den tidiga församlingen. Ytterligare poängteras hennes ledarskap 
genom att hon är den enda kvinnan som fick ett offentligt brev från Paulus. Phoebe är intressant 
för hon går utanför normen och befäster tydligt sin egen roll som ledare inte sin ledarskapsroll 
via moderskap eller som fru.  
 

 Vilka ideal hos kvinnor betonas? 
 
Ideal som kyskhet och självkontroll lyfts fram och oskuldsfullhet ses som särskilt heligt i 
sammanhanget. En kvinna som kan utöva kontroll över sig själv och vara anständig i såväl 
uppförande som klädsel och håruppsättning är en viktig del i de ideal som betonas i analysen och 
återfinns även hos Wadud som poängterar anständighet och moral som viktiga ideal för 
kvinnan.184 Trots att kvinnan ska uppträda anständigt och beslöja sitt huvud samt inte utsmycka 
sitt hår betonas mer som ett sätt att skydda den svage mannen snarare än att täcka och förtrycka 
kvinnan.  
 
Vishet och visdom är kvinnliga ideal som återfinns hos alla forskarna, vilket återger en kvinna 
som kan använda sitt intellekt för sin egen vinning men även för att rädda sitt folk. Helig Visdom 
som ett kvinnligt ideal är intressant för det ger kvinnan en statusposition när visheten sedan 
liknas vid Guds kvinnliga aspekt. Det är intressant att det finns en uttalad syn från forskarna att 
Gud inte ses som manlig utan står över kön, vilket motsägs av att det samtidigt återfinns en 
ambition att lyfta fram Guds kvinnliga sidor.  
 
God moral är ytterligare en aspekt som återkommer i form av exempelvis sexuell moral, där 
frånvaro av fel sexuella handlingar som otrohet är en förutsättning. Den sexuella moralen precise-
ras som sexuella handlingar inom äktenskapets ramar som definieras av gemensam delaktighet 
och präglas av kärlek. En sexuell moral som inrymmer att kvinnan får vara lustfull och 
kärleksfull, där den manliga dominansen mer är ett kulturellt uttryck än ett religiöst. Idealet moral 
sammankopplas också som rättesnöre och ramverk för hela samhället där även lägre socialklasser 
som kvinnliga slavar inkluderas och därigenom får status som en del av samhället.   
 

 Skillnader mellan religionerna samt förhållande till tidigare forskningen? 
 
Många drag återfinns hos alla representanterna för tolkningar av urkunder, men dock finns en 
skillnad i vad som står i primärt fokus. Hos kristendomen är inkluderingen det primära, att alla är 
en i Gud och Kristus oavsett kön eller social klass, även om människan skapades enligt 
tvåkönsmodellen.185 Synen på hur mannen och kvinnan i grunden skapats till två olika kön med 

                                                      
184 Wadud 1999 s 8-10. 
185 Hos Schüssler Fiorenza tydliggörs att i den kristna sammanhanget har varken den biologiska eller 
sociala skillnaden mellan könen ingen betydelse, utan alla är lika inför Gud. Schüssler Fiorenza 1999 s 210-
212 
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skillnader sinsemellan är en syn som även den tidigare forskningen hos Wadud instämmer i.186 En 
stor skillnad återfinns i synen på värdet mellan könen, där Skys tidigare forskning hävdar att det 
finns en skillnad i värde mellan man och kvinna187, där istället både forskningen hos Wadud188 
och Barlas189 utifrån islams urkunder menar att det finns skillnader i biologi och utrustning men 
inte i värdering. Här tydliggör Plaskow i sin tidigare forskning snarare synen på Gud som man 
samt det manliga språkbruket i den hebreiska bibeln som är det verkliga problemet och skapar 
skillnader mellan könen.190  
 
Ytterligare en skillnad finns i att judendomen främst placerar sin fokusering på kvinna som mor 
och hur hon via såväl familj som hushåll får en viktig position i samhället och den religiösa 
sfären. Vikten av familjen är en bild som analysen kommit fram till vilket beläggs av den tidigare 
forskningen hos Plaskow som poängterar familjen som normativ enhet hela samhället vilar på.191 
Hos islam återfinns istället inriktningen på kvinnan som en delaktig i det moraliska 
sammanhanget, och via moderskapet och förmågan att skapa liv får hon en speciell status. Vikten 
av det moraliska sammanhanget för kvinnan i den muslimska kontexten är en bild som befästes 
av Wadud och är en tydlig likhet mellan min analys och det tidigare forskningsfältet. 192  
 

 Hur påverkas normen av det kvinnoideal som porträtteras? 
 
Den norm som kvinnoidealen representerar är präglad av såväl god moral som anständighet. Men 
samtidigt som kyskhet och självkontroll är önskvärt ges utrymme för både kärlek och lust för 
kvinnan, även om det är hänvisat till äktenskapets kontext. En kvinna som är både vis och 
hjältemodig för dels sin egen skull men dels för hela samhället, påverkar normen för den religiösa 
kvinnan. Normen av moderskap och familjeliv med fertilitet som förutsättning påverkar de 
kvinnoideal som återfinns i såväl analysen som tidigare forskningen. Att kvinnans värde och roll 
kopplas tydligt samman med förmågan att vara produktiv anser jag är problematiska ideal om det 
relateras till dagens kontext. Normen behöver diskuteras när dagens sammanhang ser annorlunda 
ut, en kontext där hög fertilitet inte alltid är självklarhet och att vara kvinna innebär mycket mer 
än att producera barn samt ta hand om familj. Men samtidigt finns en ansats att se på kvinnan ur 
ett bredare perspektiv där omtolkningar av normer och ideal från urkunderna görs för att 
synliggöra kvinnan och göra hennes röst hörd. En kvinna som är ledare, profet, lärjunge, 
medarbetare samt aktiv i det religiösa samt sociala sammanhanget träder fram. En nytolkning 
som eventuellt inte medför att patriarkalsystemet försvinner men att kvinnlig delaktighet och 
närvaro återfinns i såväl den religiösa som sociala gemenskapen.  
 

 Möjlig användning i undervisningen? 

                                                      
186 Wadud menar att Allah skapat mannen och kvinnan i perfektion där båda är två olika delar av en 
helhet. Wadud 1999 s 15-17, 20-21 
187 Hos Sky poängteras att det finns olika värde mellan man och kvinna i religiösa kontexten och det är 
värderingen som i sin tur legitimerar patriarkal systemen. Sky 2009 s 55-58, 69-70, 134-137, 166-169. 
188 Menar att det finns skillnader mellan könen men att Koranen inte placerar ett värde i dem. Wadud 
1999 s 35-36. 
189 Barlas påpekar att det finns biologiska skillnader mellan man och kvinna, men Koranen placerar inte ett 
värde i dem samt använder inte begreppen kön och genus i diskrimineringssyfte. Barlas 2002 s 95, 100-
101, 130-131. 
190 Plaskow menar att språkbruket att tala om Gud i manliga termer och utifrån en man som centrum är 
det verkliga problemet, det placerar kvinnan utanför normen och då blir hon den andra vilket i sin tur 
validerar genushierarkier. Plaskow 1991 s 123-124, 134-136 
191 Plaskow 1991 s 171-175. 
192 Hos Wadud återfinns även det moraliska sammanhanget som viktigt i samhället och särskilt väsentligt 
för kvinnan där Koranen fungerar som moraliskt kompass. Wadud 1999 s 8-10, 15-17.  
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Genom att koppla kvinnliga ideal till religionernas relation till genus, sexualitet, identitet, 
tillhörighet, etnicitet samt socioekonomisk bakgrund blir det möjligt att använda 
kvinnogestalterna i religionskunskapsundervisningen. I undervisningen kan de kvinnliga 
gestalterna användas för att problematisera och nyansera religionens behandling av exempelvis 
kvinnlig sexualitet och den kluvna komplexa bild tolkningarna av urkunderna lyfter fram kring 
kvinnans förhållande till sex och de ideal som förmedlas. Ytterligare exempel är att i 
undervisningen använda tolkningarna av urkunderna för att öppna upp för diskussion hur 
moderskapet och barnafödandet är en viktig del av kvinnans identitet, tillhörighet samt status i 
religionernas kontext och hur det påverkar dagens förhållning till föräldraskap. Ännu en ingång i 
undervisningen är att diskutera hur tolkningarna av religionerna förhåller sig till genus och kön 
samt vilket normer de synliggör för kvinnlighet och förutsättningar för kvinnliga roller.  
 
För att avsluta vill jag betona vikten av omtolkning för att göra kvinnan synlig och göra hennes 
röst hörd, utan tolkningar blir den kvinnliga tystheten och osynligheten i urkundstexterna 
verklighet. Även om omtolkningar inte kan bryta patriarkala genusstrukturer kan det synliggöra 
kvinnan i den religiösa kontexten och möjliggöra att se kvinnans roll och hennes förutsättningar 
framträder. Genom nytolkningar av religiösa urkunder syns en aktiv, delaktig och tongivande 
kvinna som varit med att påverka det religiösa minnet och medvetandet. Avslutningsvis vill jag 
lyfta fram Plaskow som i sin forskning menar att kvinnor kan hitta språk och bilder av Gud som 
tilltalar henne och genom det förändra traditionen.193 
 

Metoddiskussion 
Metoden kvalitativ innehållsanalys via kodning har fungerat utmärkt till detta arbete, den gav mig 
mycket material att arbeta med och en flexibilitet även om kategorierna varit fasta. Flexibiliteten 
finns i möjligheten att täcka flera övergripande teman och samtidigt studera mer precisa 
kategorier, men på samma gång underhålla kopplingen till ämnesplanen. Via kodningen i olika 
färger blev materialet visuellt och lätthanterligt vid analysskrivandet då anteckningarna på post-it 
lapparna var lätta att finna via färgerna. Kodningen var fruktbar även om alla underkategorier inte 
återfanns hos alla forskarna, men det endast vid fåtal tillfällen. Men ett problem skulle kunna vara 
om fler underkategorier saknades hos forskarna eller vissa enbart representerades hos någon men 
inte hos de andra vilket gör jämförelsen svårare. En problematik med metoden är svårigheten att 
ändra på kodningen när en stor del av arbetet redan utförts då det är tidskrävande. Men jag anser 
ändå att använda ämnesplanens mål för kategorisering var ett givande sätt att hantera såväl min 
egen förförståelse samt ge vägledning till att uppnå mitt syfte. 

                                                      
193 Plaskow 1991 s 123-125, 134-136. 



7. Sammanfattning  

Syftet med litteraturstudien är att svara på hur forskare lyfter fram kvinnliga gestalter från 
religiösa urkunder som normförmedlare. Fokus i undersökningen är tolkningar av urkunder från 
judendomen, kristendomen och islam där tre olika forskare har fått representera respektive 
religion samt tolkning.  
 
Olika kvinnor samt gestalter har lyfts fram av forskarna och där bilder har befästs av den tidigare 
forskningen medan andra bilder bestrider tidigare utformningar. Materialet undersökts som en 
kvalitativ innehållsanalys med kodning som metod, där kodningsmanualen utgick från 
ämnesplanens mål för religionsundervisningen för att vägleda arbetet. I metod och material 
avsnittet redogörs för de val som gjorts i undersökningen och här presenteras även författarna 
och deras böcker som valts ut till analysen. Genom att koppla den kvinnliga gestaltningen till 
ämnesplanens mål görs arbetet relevant och möjligt att använda i religionsundervisningens 
kontext för att problematisera kvinnans relation till religionen och förutsättningar i det religiösa 
sammanhanget.  
 
I bakgrunden tydliggörs kopplingen till ämnesplanens mål för religionsundervisningen samt vad 
den tidigare forskningen presenterat kring kvinnlig gestaltning i religiösa urkunder. Analysen är 
uppdelad utifrån huvudkategorierna som är direkt kopplade till ämnesplanen där varje forskares 
tolkningar presenteras i underkategorier. Där tolkningarna redogörs för i kronologisk ordning där 
först judendomen introduceras följs av kristendomen och sist islam. Resultatet deldiskuteras 
sedan där forskarnas hantering av kategorierna jämförs sinsemellan samt med den tidigare 
forskningen. För att sedan i diskussionen relatera resultatet från analysen till frågeställningarna för 
att synliggöra de kvinnliga gestalternas normförmedling och därigenom uppnå examensarbetets 
syfte.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
En litteraturanalys med fler tolkningar av urkunderna kring judendom, kristendom och islam 
skulle kunna genomföras för att synliggöra kvinnans situation och roller, och därigenom få en 
bredare bild av kvinnliga gestalters normförmedling. Eller en större litteraturanalys som 
inkluderar fler religiösa urkunder skulle kunna ge en djupare förståelse av kvinnans 
förutsättningar samt möjlighet att problematisera olika tolkningar. Det finns många intressanta 
vägar att fortsätta forskningsarbetet kring kvinnans förutsättningar och de normer samt ideal 
urkundstexterna förmedlar. I sökningsprocessen framkom att genus och religion är ett utforskat 
område men det finns en brist på forskning kring kvinnliga gestalter och kvinnogestaltning i 
religiösa urkunder. Forskningen kring kvinnogestaltning är primärt fokuserad till skönlitteratur 
eller film och inte till de abrahamitiska urkundstexterna. I nästa examensarbete vill jag i ljuset av 
genusteori med ett feministteologiskt perspektiv utforska vidare specifika kvinnliga gestalterna 
från primärkällorna för judendom, kristendom samt islam. Detta för att lyfta fram kvinnan från 
religiösa urkunderna och analysera vad de förmedlar samt i förlängningen sedan undersöka hur 
dessa kvinnliga gestalter kan användas i syftet att komplettera läromedlen i 
religionskunskapsämnet.  
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